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Nós operamos em rede. Colaboramos. Construímos. Nos relacionamos. Entregamos um produto 
de qualidade na casa dos clientes. Mas, acima de tudo, nós integramos experiências signifi cati vas 
na vida das pessoas. Matar a sede num copo d’água, de olhos fechados. Servir chimarrão pra visita. 
Tomar aquele banho pra aliviar o calor ou espantar o frio. Ensinar alguém a escovar os dentes com 
a torneira fechada (e repeti r, não importa a idade). Isso é o que faz de nós uma Companhia. 

Companhia é quem fi ca junto. Mesmo quando os anos passam e as certezas dão lugar a outras 
certezas. Quando o mundo vira VUCA (voláti l, incerto, complexo e ambíguo, na sigla em inglês). 
Nós evoluímos. Nos comprometemos. Não desisti mos.     

O mundo VUCA é um convite à reinvenção. Se levar água potável a seis milhões de pessoas em 
317 municípios com cobertura acima dos 96% é a nossa roti na, universalização é mais do que 
números. É enxergar na Vida o propósito 
real do que fazemos todos os dias, 
e querer fazer melhor.  Por isso não 
paramos. Em 2019, investi mos pesado 
nos Centros de Controle Operacional, 
no programa de gestão de perdas na 
distribuição, no parque de hidrômetros, 
no georreferenciamento das redes de 
distribuição, e em muitas outras frentes.

Embora o acesso a esgotamento sanitário seja ainda um desafi o presente e palpável, o caminho para 
vencê-lo cada vez mais se mostra plural e fl uido. Ao lado da rede coletora exclusivamente cloacal, 
por exemplo, o sistema misto e a solução individual se fortalecem como alternati vas mais rápidas e 
baratas.  Quanto aos recursos para investi r, 2019 foi marcado por uma operação inédita no Estado: 
o leilão da Parceria Público-Privada da Região Metropolitana de Porto Alegre. Nos próximos anos, 
a cobertura em esgoto irá saltar para 87% nos nove municípios do projeto. Isso signifi ca saúde, 
qualidade de vida, cidadania e inclusão para meio milhão de pessoas. 

Nas próximas páginas, conheça um pouco do que foi 2019 para a Corsan. 

Até onde chegamos, e como nos planejamos para conti nuar caminhando ao seu lado. 

Faz diferença fazer Companhia. 

O QUE FAZ DA CORSAN 
UMA COMPANHIA?

www.corsan.com.br
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VOLATILE OMPLEX

NCERTAIN MBIGUOUS

UCA
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A CORSAN
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A Corsan é uma sociedade de economia mista de capital aberto controlada pelo Estado do Rio Grande 
do Sul (99,99% das ações ordinárias), criada na década de 1960 com o objeti vo de prover infraestrutura, 
operar sistemas e prestar serviços de saneamento à população. Manter-se por mais de 50 anos em um 
mercado que evoluiu do monopólio absoluto e autorregulado para um modelo concorrencial e regulado 
externamente, convertendo experiência em experti se ao longo do tempo, coloca a empresa hoje na van-
tajosa posição de ter ati ngido estatura para olhar em perspecti va quando se trata de enfrentar os desa-

fi os, ter ousadia para inovar e maturidade para aprender. 

Modelo de Negócio

Primeiros Números

562 milhões de
m³ de água

potável
produzidos em

2019

CAPITAIS ENTREGAS

49 milhões de
m³ de esgoto
tratados em

2019

Qualidade
Eficiência
Presença

Saúde e
qualidade

de vida para
as pessoas

VALOR

Inclusão
Dignidade
Cidadania

Sustentabilidade
econômica e

socioambiental

NATUREZA mais de mil pontos de captação de água

6 mil colaboradores

redes de água e de esgoto, estações de
tratamento, laboratórios, pontos de 

atendimento

usuários, reguladores, fiscalizadores,
governos, parceiros, fornecedores,
organizações sociais e ambientais

centros de controle operacional,
automação no tratamento, Apps,

start ups, pesquisa

Receita Operacional: R$ 2,6 Bi
Ativos: R$ 3,6 Bi

Patrimônio Líquido: R$ 2,4 Bi

PESSOAS

INFRAESTRUTURA

RELACIONAMENTO

INOVAÇÃO

FINANÇAS

ECONOMIAS

ATIVAS ÁGUA

ECONOMIAS

ATIVAS ESGOTO
COBERTURA

FATURAMENTO

2019

ARRECADAÇÃO

2019

2,7 milhões 424 mil 96,7% NUA
16,3% NUE

R$ 2,88
bilhões

R$ 2,85
bilhões

www.corsan.com.br
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ESTRUTURA E REGIONALIZAÇÃO

A estrutura organizacional da Corsan tem na sua mais alta instância deliberati va a Assembleia Geral de 
Acionistas, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relati vos ao objeto social e tomar as 
providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da empresa. Subordinam-se à Assembleia 
o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Respondem ao Conselho de Administração o Conselho 
de Auditoria Estatutário, a Auditoria Interna e a Comissão de Éti ca, bem como a Diretoria Colegiada, esta 
com prerrogati vas de deliberação sobre os 
negócios da empresa. Compõem a Colegiada 
seis diretorias executi vas, capitaneadas pela 
Diretoria da Presidência.
Diretamente vinculadas à Diretoria da 
Presidência, as dez superintendências regionais 
tornam possível interiorizar a execução 
das políti cas da empresa, valorizando as 
vocações das diferentes regiões do Estado 
(Litoral, Fronteira-Oeste, Centro, Missões, 
Metropolitana, Sul, Serra, Planalto Médio, 
Pampa e Rio dos Sinos), buscando o equilíbrio 
do sistema na sua integralidade. Em 2019, teve início um processo de reestruturação das superintendências, 
com especial impacto na região metropolitana de Porto Alegre, tornando a regionalização mais aderente ao 
regime de parcerias e novos negócios em perspecti va para 2020. 

Assembleia Geral 
Acionistas 

Conselho de 
Administração

Conselho Fiscal

Comitê Auditoria 
Estatutário

Diretoria
Colegiada

Auditoria Interna
Comissão de

Éti ca

Diretoria da
Presidência

Diretoria
Administrati va

Diretoria Comercial
Inovação

Relacionamento

Diretoria Meio
Ambiente

Sustentabilidade

Diretoria Financeira
Relações com
Investi dores

Diretoria de
Operações

Diretoria de
Expansão

Superintendências
Regionais
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MATRIZ DE RISCOS
RISCOS PROBABILIDADE IMPACTO TRATAMENTO

1 Passivo trabalhista Muito alta Catastrófi co A
2 Inefi cácia da PPP Alta Severo A
3 Aumento Expressivo da Coparti cipação da Corsan na Funcorsan Alta Severo A
4 Baixo desempenho dos recursos humanos Muito alta Catastrófi co A
5 Perda dos contratos de programa Muito alta Severo A
6 Inviabilidade de fl uxo de caixa Alta Severo A
7 Vazamento de dados - LGPD Alta Moderado B
8 Inexequibilidade do processo de limpeza de fossas Alta Moderado B
9 Ausência da políti ca de consequências voltada a resultados Alta Moderado B

10 Não atendimento ao RSAE Alta Moderado B
11 Passivo ambiental Média Severo B
12 Critérios e processo de formação inefi cientes para sucessão das lideranças Média Severo B
13 Insucesso na implantação do ERP Baixa Severo B
14 Difi culdade na emissão de licenças (LP-LI-LO) Média Moderado B
15 Ampliação das áreas irregulares Média Moderado C
16 Inefi ciência da medição Alta Leve C
17 Incapacidade de prestar o serviço da ligação intradomiciliar do esgoto Alta Leve C
18 Insati sfação do cliente Média Moderado C
19 Escassez de recursos para investi mentos Média Moderado C
20 Inexecução do plano de investi mentos Média Moderado C
21 Obsolescência das redes de distribuição Média Moderado C
22 Vulnerabilidade e indisponibilidade do ERP Média Moderado C
23 Saturação dos sistemas de abastecimento de água Média Moderado C
24 Perda das licenças de operação Baixa Moderado C
25 Defasagem tecnológica Média Leve D
26 Inefi ciência dos processos licitatórios Média Leve D
27 Inefi ciência da cobrança Média Leve D
28 Ações de marketi ng e comunicação insufi cientes Baixa Leve D

GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS & COMPLIANCE
A governança corporati va da Corsan orienta-se pelo Insti tuto Brasileiro de Governança Corporati va –  
IBGC, pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE e pela Bolsa Brasil 
Balcão – B3. Sob essa perspecti va, a Companhia vem uti lizando um conjunto de mecanismos de incenti vo 
e controle para assegurar que as decisões da Administração sejam tomadas em linha com o planejamento 
estratégico, observando os princípios da governança, da transparência, da equidade, da prestação de 
contas (accountability) e da responsabilidade corporati va. 
Quanto à gestão de riscos, ela tem base na revisão periódica da Matriz de Riscos, essencial 
na medida em que permite verifi car se os controles são efi cazes, além de apontar se há risco 
residual (que permanece após a aplicação dos controles). Assim, é possível defi nir o tratamento 
a ser dado aos riscos, ainda que seja assumi-los, caso o resíduo não seja tão relevante. 

Em termos gerais, Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, 
as políti cas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as ati vidades da insti tuição ou empresa, bem 
como evitar detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. A Corsan conta com 
uma estrutura dedicada à governança, compliance e riscos, o que, na práti ca, envolve todas as estruturas 
organizacionais por meio de diversas políti cas implementadas desde antes da Lei 13.303/2016.
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O PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORSAN estabelece diretrizes e procedimentos de combate à 

corrupção e apuração de denúncias e irregularidades, contribuindo de forma decisiva para a identi fi cação 

e miti gação de riscos de atos lesivos prati cados contra a empresa, tais como desvios, fraudes e 

irregularidades. O instrumento aplica-se a todos os colaboradores, administradores e conselheiros da 

Companhia, bem como aos fornecedores, prestadores de serviços, autoridades públicas, representantes 

de agências reguladoras, enfi m, ao universo de stakeholders da organização.

Código de Conduta Ética

Expressa os valores morais e éti cos estabelecidos pela 
Corsan. A exigência do cumprimento ao disposto em tais 

instrumentos é estabelecida, inclusive, nos editais de 
licitação e nos contratos celebrados com a Companhia.

Canal de Denúncias

comissaodeeti ca@corsan.com.br
Garante anonimato e independência nas apurações. Quando 
necessário, outros canais de comunicação, como a Central de 
Informações e o Fale Conosco, no site da Corsan, repassam 

denúncias à Comissão de Éti ca.

TRANSPARÊNCIA

LAI
Lei de Acesso à Informação

SNIS
Sistema Nacional de Informações

sobre Saneamento
Acordo de Resultados

www.corsan.com.br www.snis.gov.br Governo do Estado do RS

Políti cas, indicadores, demonstrações 
contábeis, normati vos, gastos efetuados, 

processos administrati vos, projetos, 
programas, FAQ, etc.

Dados operacionais, gerenciais, 
fi nanceiros e de qualidade relati vos aos 

serviços de água e esgoto.

Indicadores, metas e resultados dos 
compromissos dos órgãos de governo.

Política de
Riscos Corporativos

Política de
Conformidade e

Integridade

Política de
Divulgação de
Informações

Política de
Controles Internos

Política de 
Governança
Corporativa

Política de
Relacionamentos 

com Fornecedores

Política de Gestão
de Pessoas

Política de
Comunicação

Política de 
Sustentabilidade
Socioambiental

Política de
Distribuição de

Dividendos
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MERCADO, CONCORRÊNCIA & REGULAÇÃO
A Corsan é a maior operadora de saneamento do Rio Grande do Sul, ainda que não detenha a concessão 
na capital, sob a responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre – DMAE. 
A geração de economia de escala e o subsídio cruzado permitem que a Companhia tenha fôlego fi nanceiro 
e operacional para atender a 317 municípios, investi r na universalização dos serviços, respeitando as 
parti cularidades socioambientais de cada região. Desse modo, é possível garanti r tratamento isonômico aos 
seis milhões de usuários dos sistemas de água e esgoto, independentemente do perfi l econômico ou do porte 
da localidade.

CONCORRÊNCIA – MOMENTO DE SE REINVENTAR: o ambiente concorrencial vem se exacerbando 
no Brasil à medida que cresce a parti cipação da iniciati va privada no setor do saneamento e que se suavizam 
as barreiras de entrada no mercado, em especial no que se refere ao Projeto de Lei 3261/2019, cujo objeto 
é a alteração da Lei 11.445/2007. Dentre diversos impactos no setor, caso aprovado o atual texto do PL, 
será imposta ao Poder Concedente a obrigação de publicar edital de chamamento público para prestação 
descentralizada dos serviços de saneamento. Atenta a esse cenário de profundas mudanças, a Corsan se 
mobiliza para manter todos os contratos de programa dentro de sua vigência (25 anos em média). Para dar 
conformidade às concessões, cumprindo as desafi adoras obrigações que se impõem, a empresa tem investi do 
recursos de toda ordem (fi nanceiros, intelectuais, tecnológicos, etc.), com foco na modernização dos processos, 
oti mização dos custos e pactuação de compromissos que respondam às reais necessidades da sociedade.

PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA REVISÃO DOS PMSB: tendo em vista que os Planos 
Municipais de Saneamento Básico devem ser revisados pelos municípios a cada quatro anos, e que muitos 
PMSBs foram insti tuídos em 2015 como condição para acesso aos recursos do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, o ano de 2019 ensejou um grande número de revisões em curto intervalo de tempo. 
Além disso, houve expressivas mudanças de cenário nesse período, com impactos socioeconômicos nas 
localidades, no grau de uti lização e saturação da infraestrutura, nos arranjos insti tucionais, na captação de 
recursos, nas tecnologias disponíveis. Para dar conta dessa dinâmica sob a perspecti va do sistema Corsan 
e prestar auxílio técnico na revisão/elaboração dos Planos de Saneamento vigentes, a Companhia vem 
trabalhando intensamente na modelagem do Programa de Apoio aos Municípios, com foco no suporte técnico 
à construção de diagnósti cos fi dedignos dos sistemas de água e esgoto, prognósti cos efeti vos do ponto 
de vista socioambiental, e metas viáveis em termos econômico-fi nanceiros. Em 2020, serão apresentadas 
propostas aos municípios e abertas as negociações com o poder concedente.

302 15 311 15 317

Municípios
com Contratos 
de Programa

VIGÊNCIA MÉDIA DOS CONTRATOS: 25 ANOS

Contratos 
de Concessão

Contratos
Vigentes

Contratos em 
negociação
(corresponde ao 
nº total de contratos 
de concessão)

Municípios 
Atendidos
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REGULAÇÃO – CONCILIANDO ISONOMIA E DIVERSIDADE: a maioria dos contratos de programa da 
Corsan é regulada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande Sul – Agergs. 
A Agência Reguladora Intermunicipal do Rio Grande do Sul – Agesan-RS, por sua vez, abrange um grupo menor 
de municípios, porém com representati vidade 
em termos de economias e receita. Além da 
Agergs e da Agesan-RS, há mais três reguladores 
municipais: Agência Reguladora de Erechim – 
Ager, Agência Reguladora de Serviços Delegados 
de São Borja – Agesb e Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul 
– Agerst. 
Em 2019, a Corsan propôs às cinco agências que 
os temas regulatórios mais expressivos passassem 
a ser deliberados em conjunto, a fi m de tratar 
os usuários de forma isonômica, e assegurar 
a sustentabilidade do sistema como um todo. 
Os reguladores aderiram à ideia e, desde então, 
muito se tem avançado nas reuniões sistemáti cas 
do GT da Regulação.

A Lei do Saneamento prevê ainda que a sustentabilidade econômico-fi nanceira dos serviços prestados seja 
assegurada por uma receita tarifária sufi ciente para cobrir os custos operacionais efi cientes e para remunerar 
de forma adequada o capital prudentemente investi do. Em contraparti da, a concessionária deve atuar com 
efi ciência, reservando aos clientes o direito de pagar uma tarifa justa e de receber o serviço nos níveis de qualidade 
estabelecidos pela legislação e pelo contrato de concessão ou de programa. 
O modelo de tarifa adotado pela Corsan é o 
Cost Plus, segundo o qual a receita requerida 
iguala-se ao custo da prestação dos serviços, 
de modo a ressarcir os custos e investi mentos 
realizados, bem como a remuneração do capital. 
Não obstante certa elasti cidade do modelo, 
o regulador tem a últi ma palavra quando se 
trata de defi nir índices de reposicionamento 
ou reajuste tarifário. Tal confi guração implica 
que a Revisão Tarifária (RTP ou RTE) tem o 
propósito de reavaliar toda estrutura de custos, 
contrapondo a receita requerida à geração de 
valor para as partes interessadas. Em relação 
aos Reajustes Tarifários, o objeti vo limita-se 
à recomposição infl acionária da Receita 
Requerida a parti r da aplicação de índices 
específi cos, segregados e ponderados pelos 
grupos de despesas que compõem a estrutura 
de custos da empresa.

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%

Agergs
Agesan-RS
Agências Municipais
Sem Regulador

Municípios por Agência Reguladora

13

3

14

287

Equilíbrio
Tarifário

Revisão Tarifária Reajuste Tarifário

Recomposição 
infl acionária

Reequilíbrio
econômico-

-fi nanceiro da
prestação

Anual
Extraordinária 

(quando
necessário)

Periódica
(cinco anos)
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TARIFA & COMERCIALIZAÇÃO – USO RACIONAL, INCLUSÃO E 
DESEMPENHO
Para esti mular o uso racional da água, a Corsan prati ca a Tarifa Consumo, composta por uma parcela 
variável (água/esgoto) e uma parcela fi xa (serviço básico). A parcela variável cobre os gastos com insumos 
para produção, tratamento e distribuição da água, coleta e tratamento do esgoto. A parcela fi xa, por 
seu turno, garante o equilíbrio econômico-fi nanceiro da prestação dos serviços, cobrindo os custos de 
operação dos sistemas, manutenção da infraestrutura, administração e gestão, além da amorti zação 
dos investi mentos. O diferencial da tarifa é a aplicação de exponenciais crescentes sobre os consumos 
excessivos que confi gurem desperdício. 

Os principais perfi s de ati vidade socioeconômica são considerados na estrutura tarifária da Corsan, o 
que resulta em três grandes categorias: Social, Básica e Empresarial. A Categoria Social é composta de 
residências e bicas públicas e tem como diferencial o subsídio de 60% concedido a imóveis ocupados por 
famílias de comprovada baixa renda. A Categoria Básica, por sua vez, abrange todas as demais residências 
em cadastro. A Categoria Empresarial, por fi m, contempla a ati vidade econômica em geral – comércios, 
indústrias e órgãos públicos. Nesta últi ma categoria, merece destaque o fomento aos pequenos comércios, 
por meio da subcategoria C1, cujo valor equivale ao da tarifa residencial básica.

1,4 economia
por ligação

Parcela Variável

Parcela Invariável Serviço Básico

Esgoto

Água

99,7%
efi ciência
na leitura

99,9%
economias

com
hidrômetro

251 mil
hidrômetros 

substituídos em 
2019

R$ 17,7 milhões 
investidos

Tarifa Consumo

2,7 milhões de economias de
água ativas em 12/2019

11%

89%

NÃO RESIDENCIAL

RESIDENCIAL
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2.453.386
Economias Residenciais

288.986
Economias Não Residenciais

260.358
Economias Comerciais

98,3% 90,1%

56,9%

43,1%

4,3%
5,6%1,7%

RESIDENCIAL SUBSIDIADA COMERCIAL COMERCIAL NÃO SUBSIDIADA

RESIDENCIAL BÁSICA INDUSTRIAL COMERCIAL SUBSIDIADA

PÚBLICA

9,25
M³/ECO

 volume medido
por economia 

no mês

VMU
98,74%

efi ciência da
leitura dos

hidrômetros

ELEI

35,85%

economias
medindo até 
5 m³ por mês

HBC
66,12%

renovação do
parque por  
tempo de 
instalação

IRPQ
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90,80%

economias 
faturadas 

em relação a 
economias totais

IECOM

97,36%

ECOB

99,04%

faturamento 
inicial X 

faturamento após 
ajustes de faturas

IAF
R$ 91,84

arrecadação 
unitária por 
economia

AUGE

arrecadação 
acumulada sobre 

faturamento 
acumulado

Manter os
contratos de 

programa face à 
nova paisagem 
concorrencial

Acelerar a 
universalização 

em esgotamento 
sanitário 

Revisar os Planos 
Municipais de 
Saneamento

Básico - PMSB, 
com metas 

adequadas técnica e 
economicamente

Mitigar as perdas
de água na 

distribuição

Estreitar o 
relacionamento
com a sociedade 

por meio da 
tecnologia digital

Conduzir a gestão
de pessoas com

foco no
engajamento, na 

produtividade e na 
mitigação do

passivo trabalhista

Fomentar a 
cultura da

sustentabilidade no 
ambiente interno e 

no externo

Integrar processos 
por meio da 

tecnologia, com
foco na otimização 

dos custos

DESAFIOS
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OPORTUNIDADES

IDENTIDADE & VISÃO DE FUTURO 

Parcerias Público-Privadas - PPP

Programa de apoio  aos municípios para elaboração e revisão dos PMSB

Programa de efi cientização energética

Oferta de ações no mercado via IPO (Initial Public Offering)

Gestão matricial de custos

Solução individual e  sistema misto de esgotamento sanitário 

Novo ERP corporativo

MISSÃO

Prestar serviços de excelência em saneamento básico nos segmentos e na área em que atua, cumprindo 
o seu papel social, ambiental e econômico, gerando valor às partes interessadas.

VISÃO 2016-2019

Em 2019, manter a  universalização da cobertura de água e atender a 30% da população urbana com 
a uti lização do sistema de esgotamento sanitário de modo sustentável e com a garanti a da sati sfação 
dos clientes.

VISÃO 2030

Em 2030, ser reconhecida pela universalização dos serviços de  abastecimento de água, por atender 
a 70% da população urbana uti lizando o sistema de esgotamento sanitário, pela excelência dos seus 
serviços e produtos e pela consolidação de novos negócios.

VALORES

Sustentabilidade - Responsabilidade social - Éti ca - Transparência - Produti vidade, segurança e efi ciência 
- Gestão comparti lhada - Valorização das pessoas - Integração entre as áreas

16
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: a parti r da análise dos ambientes interno e externo, e da tradução 
das principais forças e fraquezas da empresa em termos de ameaças, desafi os e oportunidades, a 
Corsan construiu o seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019. 
Do ponto de vista do arranjo insti tucional, o Planejamento obedece às orientações do Governo do 
Estado a fi m de compati bilizar a estratégia da Companhia com as políti cas governamentais. Quanto 
à metodologia, foi adotado o Balance Scorecard – BSC. 

MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019

MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA: os Objeti vos Estratégicos da empresa são monitorados por 
39 Indicadores, segregados pelas quatro perspecti vas do Mapa Estratégico. Em ciclos bimestrais, os 
resultados são aferidos, são apresentadas as justi fi cati vas para o desempenho positi vo ou negati vo em 
cada indicador, e tomadas medidas de correção de rumo quando necessário.

Garanti r a sustentabilidade 
econômico-fi nanceira
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Garanti r a efi ciência 
comercial

Melhorar a efi ciência
dos gastos

Aprimorar
os mecanismos

e o relacionamento
com os clientes 

Ampliar a cobertura e a 
efeti vidade do sistema de 

esgotamento sanitário

Fortalecer a marca
CORSAN

Cumprir os contratos de 
programa e a regulação 

vigente

Aperfeiçoar a organização 
por meio da gestão de 
processos efi cazes e 

inovadores

Aprimorar o modelo de 
gestão empresarial ao 

contexto de saneamento

Aprimorar a comunicação
em todos os níveis da 

organização

Aperfeiçoar a gestão
da informação e as 

tecnologias para apoiar
a tomada de decisão

Gerenciar pessoas
de forma efi caz

Aprimorar a qualifi cação 
profi ssional e comparti lhar

o conhecimento

Melhorar o ambiente
de trabalho

Buscar o desenvolvimento 
organizacional e de recursos 

humanos, fortalecendo
a cultura do trabalho

orientado a resultados

Garanti r ações para 
contribuir com a 

sustentabilidade ambiental

Melhorar conti nuamente a 
qualidade dos produtos e 

dos serviços prestados

Garanti r boas práti cas
na gestão de ati vos
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PERSPECTIVA FINANCEIRA
Margem de investi mentos com recursos próprios
Arrecadação Geral
EBITDA sem margem de construção
Efi ciência Comercial
Razão Operacional sem margem de construção
Margem energia elétrica acumulado ano
Margem pessoal próprio acumulado ano

PERSPECTIVA CLIENTES
NUA IBGE
NUE IBGE
Índice de reclamação de problemas
Sati sfação do cliente
Tempo médio de atendimento ao cliente
Ligações factí veis de esgoto
Noti fi cações para ligação de esgoto
Ranking Top of Mind - Empresa Pública Efi ciente
Ranking Marcas de Quem Decide - Mais Lembrada
Ranking Marcas de Quem Decide - Preferida Gaúchos
Imagem da Corsan em pesquisa de sati sfação

PERSPECTIVA PROCESSOS
Índice de Perdas na Distribuição - IPD
Medição dos investi mentos SAA/SES (PAC)
Execução anual dos investi mentos SAA/SES expansão 
Índice de Qualidade da Água - IQA Microbiológico
Índice de Qualidade da Água - IQA Físico-químico
Índice de Qualidade do Esgoto tratado - IQE
Novas ligações de esgoto
Reabilitação de redes de água (por substi tuição) 
Regularidade dos contratos de programa 
Adução em ETA com sistema de tratamento de lodo
Estações de Tratamento de Esgotos Licenciadas 
Adução em ETA licenciada

PERSPECTIVA APRENDIZAGEM & CRESCIMENTO
Produti vidade de pessoal para SAA e SES  
Você se sente bem informado(a) sobre o que acontece na Corsan?
Sati sfação Geral Comunicação 
As informações necessárias para o desenvolvimento das suas
ati vidades chegam a você com antecedência?
Horas Extra por Empregado
Índice de ações trabalhistas
Oportunidades de Capacitação
Cursos com Instrutoria Interna
Sati sfação Geral com o Ambiente Físico
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DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO INTERIOR: o desdobramento da estratégia no interior do 
Estado é conduzido pelas Superintendências Regionais, envolvendo todas as unidades de saneamento, 
mediante planos de ação anuais no formato 5W2H.  O foco do trabalho é o aperfeiçoamento da gestão, 
baseado no Modelo de Excelência da Gestão do Saneamento Ambiental (MEGSA) do Prêmio Nacional da 
Qualidade em Saneamento (PNQS).
Em 2019, a Corsan avançou no aprendizado e na melhoria dos processos gerenciais nas dez regionais, com 
ênfase na geração de resultados para as partes interessadas. Entre as ati vidades realizadas, destacam-
se o desenvolvimento das lideranças, a disseminação de conhecimentos pela rede dos facilitadores da 
qualidade, o diagnósti co da gestão das regionais interna e externamente pela parti cipação no processo do 
PNQS. Ao longo do ano, foram realizados inúmeros eventos, mobilizando as equipes das Superintendências 
Regionais, e esse debate fruti fi cou na forma do Acordo de Resultados – um compromisso que será assinado 
em 2020 entre os gestores de unidades de saneamento e superintendentes regionais com a Diretoria. No 
acordo, constará uma série de metas de desempenho associadas à produti vidade das equipes.
Quanto à parti cipação da Companha no Programa Nacional da Qualidade em Saneamento, houve um 
aumento signifi cati vo na pontuação da maioria das regionais, e diversas premiações foram recebidas no 
Seminário de Benchmarking do PNQS, ocorrido em novembro de 2019. O evento fechou com o ciclo 
anual de avaliação da gestão do prêmio mais importante do setor de saneamento na América Lati na.

MELHORES NA GESTÃO DO SANEAMENTO

SURMET - Troféu Prata Nível II
SURLIT - Certi fi cado de Finalista Nível II

INOVAÇÃO EM GESTÃO DO SANEAMENTO

SURPLA - Finalista IGS 
Case Controle de recebimento e pagamento de documentos fi nanceiros

PRÊMIO EFICIÊNCIA OPERACIONAL

SURCEN - Finalista PEOS
Case Melhoria da efi ciência operacional do sistema de abastecimento

de água de Júlio de Castilhos

PRÊMIO EFICIÊNCIA OPERACIONAL

SURLIT - Prêmio máximo da categoria Esgotamento Sanitário
Case Projeto de regularização de ligações clandestinas – Bairro Agual

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

CORSAN
Destaque em Gestão do Conhecimento
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DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO CORPORATIVO: o desdobramento da estratégia em nível 
corporati vo se dá por meio de uma carteira de projetos estratégicos, os quais são patrocinados pelas 
diretorias afi ns, porém são executados de forma interdependente e colaborati va por diversas áreas de 
empresa. Para a gestão e o monitoramento do portf ólio, a Corsan adota o modelo Project Management 

Offi ce – PMO, mantendo um escritório de gerenciamento de projetos diretamente vinculado ao 
Planejamento Estratégico.

PROJETOS ESTRATÉGICOS EM DESENVOLVIMENTO

• Melhorar a efi cienti zação energéti ca

• Implantar uma políti ca de gestão do parque de hidrômetros

• Redução de perdas com execução própria dos serviços de efi ciência operacional 

• Redução de perdas com contrato de performance

• Aprimorar a gestão da segurança patrimonial 

• Implantar plano integrado de gestão de perdas 

• Ajustar a estrutura tarifária aos serviços prestados 

• Implantar a prestação de serviços dos sistemas misto e individual em esgotamento

• Comercialização especial em imóveis com fonte alternati va

• Elaborar planos de segurança da água em 18 sistemas de abastecimento de água

• Regularizar ligações clandesti nas em áreas de ocupações consolidadas

• Capacitar estações de tratamento de esgotos para receber efl uentes externos

• Estruturação e modelagem do projeto PPP 

• Implementar programa de gestão patrimonial

• Implantar automação e CCO

• Implantação do novo sistema ERP

•Gestão da manutenção civil de estruturas hidráulicas

• Gestão dos resíduos sólidos de ETA e ETE

• Gestão da qualidade nos processos operacionais de água e esgoto

• Modelo para gestão da manutenção eletromecânica

• Aperfeiçoar os processos de tratamento e controle analíti co

• Implantar Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica – SISPLAN

• Implantar modelo de gestão do conhecimento orientado a resultados

• Implantar sistema de Gestão Eletrônica de Documentos – GED

• Implantar Sistema de Georreferenciamento – SCTGEO
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SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

22

2.306.225

2.168.487

137.738

2016

2016

2016

2.532.487

2.377.107

155.380

2017

2017

2017

2.640.435

2.473.543

166.893

2018

2018

2018

Receita Operacional Bruta Direta (milhares de R$)

Receita Água (milhares de R$)

Receita Esgoto (milhares de R$)

2.814.725

2.629.068

185.657

2019

2019

2019
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LUCRO LÍQUIDO

COMPOSIÇÃO EBITDA

2018 2019

Lucro Antes da Contribuição Social e do Imposto de Renda  387.672  635.527 
(+) Despesas Financeiras  60.552  59.963 
(-) Receitas Financeiras  (104.198)  (77.063)
(+) Depreciações e Amorti zações  128.553  148.151 
EBITDA  472.579  766.577 
Margem Líquida (Lajida/Receita Operacional Líquida) 17,54% 26,90%

em milhares de R$

INVESTIMENTOS REALIZADOS

2019

Água 110.290
Esgoto 189.172
Desenvolvimento 32.760

332.222

em milhares de R$

Margem de Investimento 
com Recursos Próprios

16,88%
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

2020 2021 2022 2023 2024 Total

Água 138.674 150.266 108.934 84.697 60.732 543.303
Esgoto 239.285 241.513 264.734 267.852 268.257 1.281.641
Desenvolvimento 167.059 87.320 73.821 52.154 573 380.927
Total 545.018 479.099 447.489 404.703 329.562 2.205.871

em milhares de R$

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS POR FONTE    
  

2020 2021 2022 2023 2024 Total

Contraparti da 46.861 36.365 33.044 26.112 19.943 162.325
Financiado 201.414 219.220 213.201 224.796 217.016 1.075.647
Próprio 244.636 155.648 122.194 84.253 31.443 638.173
Repasse 52.107 67.868 79.050 69.541 61.160 329.726
Total 545.019 479.100 447.489 404.703 329.561 2.205.871

em milhares de R$

CAPTAÇÃO DE RECURSOS: a Corsan vem aprimorando sua estrutura de gerenciamento para captação 
de recursos, de modo a acompanhar a evolução dos mercados, especialmente no que tange à oferta e 
condições, bem como monitorando os acontecimentos atrelados ao setor de saneamento e infraestrutura. 
A parti r das metas defi nidas para universalização dos serviços de esgotamento sanitário e manutenção/
resiliência dos sistemas de abastecimento de água, estabelecidas no Plano de Expansão da Companhia, 
esti mou-se a necessidade de investi mentos na ordem de R$ 17 bilhões. Uma vez que esse volume de 
recursos excede a disponibilidade de caixa da empresa, vêm sendo intensifi cados esforços na obtenção 
de fi nanciamentos e/ou repasses não onerosos.
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RECURSOS CONTRATADOS E EM UTILIZAÇÃO 

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento: recursos federais (OGU, FAT e FGTS) 
desti nados à implantação, ampliação e melhorias nos sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, estudos e projetos em água e esgoto, além de 
modernização operacional. A captação dos recursos iniciou-se em 2007, com o PAC1, e 
estendeu-se até 2014, com o PAC2 4ª Seleção. 
Água: projetos e ampliação de sistemas  em diversos municípios
Esgoto: projetos e ampliação/implantação de sistemas em diversos municípios

IN 14  MCIDADES

Instrução Normativa do Ministério das Cidades N° 14/2014:  recursos do FGTS 
contratados para ampliação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário em diversos municípios. Todos os pleitos contemplados estão contratados.
Água: Gravataí
Esgoto: Imbé, Tramandaí, Xangri-lá, Pedras Altas, Rio Grande, Capão da Canoa 

FOCEM

Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul: recursos internacionais  desti nados 
ao sistema de esgotamento sanitário do município de Aceguá.

Esgoto: Aceguá

FINEM

BNDES

Financiamento Empresa: recursos do FAT, contratados para ampliação de sistemas de 
esgotamento sanitário em diversos municípios, telemetria e renovação do parque de 
hidrômetros.
Esgoto: Campo Bom, Santa Maria/Camobi, Torres, Jaguarão, Rio Grande e Xangri-lá
Telemetria e Hidrômetros: diversos municípios

AVANÇAR CIDADES 

SANEAMENTO

Programa Avançar Cidades Saneamento/ Fase 1: Recursos federais (BNDES - FAT) 
desti nados à ampliação de sistemas de abastecimento de água e implantação de 
sistema de esgotamento.
SAA: Panambi          SES: São Luiz Gonzaga

RECURSOS EM CAPTAÇÃO/ CONTRATAÇÃO/ PROSPECÇÃO

BID / PROSASUL

Programa de Ampliação e Melhoria dos Serviços de Saneamento do Rio Grande 

do Sul:  o objeti vo principal do Programa é a melhoria da qualidade de vida das 
populações benefi ciadas, mantendo a cobertura dos serviços de abastecimento de 
água, preservando o meio ambiente, aumentando a segurança hídrica e fortalecendo a 
gestão operacional e insti tucional da Corsan.
Componente 1: Melhorias e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água
Componente 2: Sustentabilidade Operacional e Insti tucional

AVANÇAR CIDADES 

SANEAMENTO

Programa Avançar Cidades - Saneamento para Todos: Recursos federais (FAT/
FGTS) desti nados à ampliação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, bem como controle de perdas de água, em diversos municípios.
Seleção Contínua: recursos pleiteados, em análise e contratação para diversos 
municípios

PROSPECÇÃO

Avaliação de alternati vas para fi nanciamentos de médio e longo prazo junto ao 
mercado fi nanceiro (bancos públicos e privados), tais como emissão de debêntures, 
debêntures incenti vadas, FIDC, entre outras modalidades e, alternati vamente, 
fi nanciamentos em moeda estrangeira com organizações multi laterais internacionais.
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OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS

AQUISIÇÃO DE ENERGIA EM AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE:  considerando que a energia elétrica é 
o segundo maior custo dentro da Despesa de Exploração da Corsan, é imprescindível o permanente controle 
dos contratos de fornecimento, buscando a tarifa mais adequada ao perfi l operacional de cada unidade 
consumidora. Nessa perspecti va, a Corsan promoveu um pregão eletrônico em dezembro de 2019 para 
aquisição de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL. A expectati va é reduzir em média 10% 
da conta de energia nos próximos 10 anos, economizando até R$ 284 milhões. 

CUSTO-REFERÊNCIA NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: com base na metodologia de Gerenciamento 
Matricial de Despesas – GMD e no Sistema de Gestão de Custos – SISGEC (ambos produtos de projetos 
estratégicos), foi ampliado o escopo da Gestão de Custos na Corsan, iniciado em 2018 com o propósito de 
adotar o custo-referência como balizador na elaboração do orçamento anual da empresa. Ao longo do processo, 
destaca-se a natureza de combustíveis, com um retorno bastante positivo: a redução de 9% no valor orçado 

para o ano de 2020, o que gerou economia de R$ 1.110.000,00. Esse resultado é fruto do monitoramento por 
meio da ferramenta de telemetria Frotalog, e da conscienti zação dos empregados especialmente com relação 
à práti ca da marcha lenta (tempo que o veículo fi ca ligado, porém sem estar em movimento). A redução teria 
sido ainda mais expressiva não fosse o exacerbado aumento do preço dos combustí veis. 

CRITÉRIOS ADOTADOS
DESPESAS
MONITORADAS

ESCOPO
DA GESTÃO DE

CUSTOS
 2018-2019

 extensão de rede de água  combustí veis

 número de empregados  locação de veículos

 economias de água  diárias

 economias de esgoto  retro, caçamba e reaterro

 volume faturado de água  luz

 força
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UNIVERSALIZAÇÃO EM ESGOTO – PARCERIAS & ALTERNATIVAS

Investimento em Esgoto (em milhares de R$) 

2016 - 2018 atualizados monetariamente
2019 realizado contábil

Nível de Universalização de Esgoto

131.260

13,6%

2016

2016

184.965

14,2%

2017

2017

211.198

15,0%

2018

2018

189.172

16,3%

2019

2019
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PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA – PPP
Contratação de parceiro privado, na modalidade de concessão administrati va, para operação dos serviços de 
esgotamento sanitário, gestão do parque de hidrômetros e identi fi cação e eliminação de fraudes pelo prazo 
de 35 anos, incluindo a complementação das obras de infraestrutura necessárias para ati ngimento da meta 
de 87,3% de atendimento em esgoto, no prazo de até 11 anos, e manutenção desta ao longo do período da 
concessão. O projeto abrange nove municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre – RMPA (Canoas, 
Esteio, Sapucaia do Sul, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Guaíba e Eldorado do Sul). Os estudos de 
impacto evidenciaram que, além de uma alternati va de alavancagem de recursos de terceiros para execução das 
obras de infraestrutura, o modelo proporcionará ganhos em efeti vidade operacional e contribuirá, em médio prazo, 
na redução da Razão Operacional sem Receita de Construção (ROP).  A universalização nos nove municípios irá 
contribuir com o aumento de 15,77% no NUE corporati vo, benefi ciando a população da área urbana da região 
com a melhoria nos indicadores de saúde pública e na qualidade dos recursos hídricos. Contribuirá positi vamente 
com outros indicadores corporati vos, destacando-se EBITDA, Índice do Parque de Hidrômetros a Renovar, 
Sati sfação do Cliente e Noti fi cação Ligação Esgoto Corporati vo. Esti ma-se que a população benefi ciada seja, em 
um primeiro momento, de 500 mil pessoas, chegando a 1,7 milhão até o ano de 2055.

O edital da PPP da RMPA, lançado em agosto de 2019, foi pautado pelo respeito à livre concorrência e pela 
transparência. Ao longo do processo licitatório, houve reuniões com as empresas interessadas, visitas técnicas à 
infraestrutura atual, esclarecimento de dúvidas das licitantes, além de duas sessões públicas. Em novembro de 2019, 
foram recebidos três envelopes de proponentes para o certame e, após análise e pré-qualifi cação, foi realizado o 
leilão da licitação. O evento ocorreu na sede da B3, em São Paulo, chegando-se a uma proposta com desconto de 
27,7% em relação ao preço máximo admissível (R$ 3,41). O Consórcio Aegea foi o vencedor, propondo R$ 2,40 
por m³ de esgoto faturado, o que irá gerar uma economia de R$ 2,6 bilhões na contraprestação total do projeto.

Contraprestação total no período da PPP

Original Leilão

R$ 9.555.218 R$ 6.928.255
em milhares de R$

concessão administrati va

35 anos de prazo

operação do esgoto

complementação de obras de infraestrutura

gestão do parque de hidrômetros

identi fi cação/eliminação de fraudes

9 municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre

meta de NUE - 87% nos 9 municípios

500 mil pessoas benefi ciadas inicialmente

1,7 milhão de benefi ciados até o fi nal da concessão

Gestão da
Corsan

Alvorada, Viamão, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, 
Esteio, Sapucaia do Sul, Guaíba, Eldorado do Sul

Operação
do 

Parceiro
87%
NUE

UNIVERSALIZAÇÃO
 EM 

11 anos
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ÁGUA UNIVERSALIZADA – PROSPECÇÃO, AUTOMAÇÃO E EFICIÊNCIA

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: o abastecimento de água por 
poços apresenta vantagens signifi cati vas, principalmente 
pela qualidade da água nas fontes subterrâneas. Muito 
embora a maioria dos poços perfurados não alcance 
vazões sati sfatórias para o atendimento de uma grande 
cidade, em pequenas comunidades mostra-se a melhor 
alternati va diante dos investi mentos necessários para 
um sistema de captação e tratamento convencional. 
Cerca de 70% dos municípios atendidos pela Companhia 
uti lizam água de poços tubulares em seu sistema. A água 
subterrânea representa de 15 a 20% do volume total de 
água disponibilizada.

PERFURAÇÃO DE POÇOS BENEFICIA 5 MIL FAMÍLIAS:

a Corsan atua na captação e gestão de água subterrânea em municípios onde possui concessão dos sistemas 
de água e esgoto, e em pequenas comunidades não abastecidas pela rede pública estadual, através de 
Convênio com o Governo do Estado. Em períodos de esti agem, quando há a escassez de recursos hídricos 
superfi ciais, a importância dos poços tubulares fi ca ainda mais aparente, por se tratar de uma solução 
de menor custo de implantação e manutenção. Apesar de a uti lização de poços no abastecimento gerar 
economia com energia, pessoal, insumos e manutenção, nem todas as regiões são favoráveis à perfuração. 
Em 2019, 22% dos poços perfurados se revelaram secos. Nesse mesmo ano, o investi mento de R$ 1 milhão 
permiti u ampliar signifi cati vamente a capacidade de perfuração de poços profundos.

SOLUÇÃO INDIVIDUAL 

A solução individual é admiti da pelo PLANSAB como parte do sistema público de esgotamento sanitário, 
em especial quando as fossas sépti cas são construídas e operadas adequadamente, e fi scalizadas com 
responsabilidade. Uma vez que essa solução é amplamente disseminada em todo o Estado, em 2017 a 
Corsan iniciou a modelagem de sua inserção no escopo das iniciati vas para a universalização. Desde então, 
muito se avançou para ofertar aos usuários da Companhia o serviço de limpeza programada de fossas, visto 
que assumir a limpeza e executar o serviço na frequência ideal vêm a garanti r que o lodo seja desti nado de 
maneira ambientalmente correta. 
Nesse contexto, o ano de 2019 foi marcado pela aprovação da Resolução Normati va 50/2019 Agergs, que 
veio a regulamentar o serviço de limpeza programada de fossas sépti cas no âmbito de 284 municípios. A 
alternati va, indicada para locais de baixa densidade demográfi ca, comporá o plano de expansão em esgoto 
na maioria dos municípios do Estado, total ou parcialmente. Com a regulamentação, a Corsan poderá planejar 
os investi mentos e negociar os planos municipais de saneamento básico, com o conforto de já possuir 
regramento e tarifa homologados pelo regulador de maior abrangência territorial.

Apenas
subterrânea

40%

Apenas
superfi cial

34%

Superfi cial +
Subterrânea

26%

Municípios atendidos X captação de água
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Corsan
Secretaria de 
Obras do RS

Total

Total de poços perfurados 68 33 101
Poços produti vos 38 20 58
Poços secos 16 6 22
Poços nulos (desmoronamento, vazão 
insufi ciente, água imprópria, etc.)

14 7 21

Poços improduti vos (nulos+secos) 30 13 43
% poços secos 24 18 42
% poços nulos + secos 44 39 84
Municípios atendidos 49 19 68
Localidades atendidas 49 28 77
Metros perfurados 12.368 6.584 18.952

 5,6 MIL FAMÍLIAS BENEFICIADAS 

CENTROS DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO:  para atender melhor aos sistemas e prevenir 
desabastecimento, a Corsan vem aplicando tecnologias de primeira linha no controle a distância dos níveis dos 
seus reservatórios, operação de estações de bombeamento, pressões das redes e vazões. A parti r de sensores 
eletrônicos instalados em pontos estratégicos da rede distribuidora, os dados são coletados e transmiti dos 
ao Centro de Controle Operacional. As informações, visualizáveis instantaneamente e armazenadas em meio 
digital, propiciam tanto análises mais profundas do sistema como as rápidas tomadas de decisão, permiti ndo 
antecipar as ações técnicas correti vas antes mesmo da comunicação de problemas pelos usuários. Estão 
previstos 31 Centros de Controle Operacional em toda a empresa, o que cobrirá 80% das economias com 
automação e/ou telemetria. O CCO Corporati vo Corsan, localizado em Porto Alegre, oferece infraestrutura e 
tecnologia para monitorar 24 horas por dia e em tempo real 29 sistemas automati zados no interior do Estado.

CCO inaugurados até 2019 CCO previstos para 2020

Sistema Integrado Gravataí/Cachoeirinha Santa Maria
Santa Cruz do Sul Passo Fundo
Bento Gonçalves Sistema Integrado Alvorada/Viamão
Imbé/Tramandaí Sistema Integrado Guaíba/Eldorado do Sul
Xangri-lá/Capão da Canoa Rio Grande
Canoas Campo Bom
Corporati vo Gramado/Canela

GESTÃO DAS PERDAS DE ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO:  o compromisso com a redução das perdas é 
comparti lhado por todas as áreas da empresa, uma vez que envolve aspectos operacionais, comerciais, 
administrati vos, fi nanceiros, tecnológicos e de infraestrutura. Nesse senti do, está em curso o Projeto 
Estratégico Implantar Plano Integrado de Gestão de Perdas, com o objeti vo de consti tuir e implantar uma políti ca 
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SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

FATURA POR E-MAIL CRESCE 400%: o envio da fatura dos serviços de água e esgoto via e-mail para usuários 
com cadastro de endereço alternati vo passou de 108 mil benefi ciados em 2018 para 440 mil em 2019, o que 
representa um incremento de 405%. A ação elimina a impressão da fatura (menos papel) e o envio ao desti natário 
pelos Correios (menos tempo), reduzindo custos e agilizando a disponibilização do documento para pagamento. 

DOCUMENTAÇÃO DIGITAL BENEFICIA 2000 ENTIDADES FILANTRÓPICAS:  a documentação 
comprobatória para solicitação ou renovação de descontos para enti dades fi lantrópicas passou a ser digitalizada 
no Sistema Comercial da Corsan. Essa funcionalidade benefi ciou mais de 2.000 enti dades em 2019, eliminando 
a impressão e a tramitação de documentos fí sicos e reduzindo tempo de análise e concessão dos descontos.

CORSAN DESTINA 680 ELETROELETRÔNICOS VIA PROGRAMA SUSTENTARE: a Corsan, em parceria 
com a Procergs, aderiu ao programa de descarte de equipamentos de TI capitaneado pelo governo do 
Estado. As ações da Companhia no programa consistem na separação de componentes dos equipamentos 
eletroeletrônicos e a posterior desti nação ao processo de reciclagem adequado. Desde janeiro de 2018 até 
o momento, já foram desti nados 680 volumes.

INCLUSÃO PARA 2000 FAMÍLIAS NO PROGRAMA ÁGUA VIDA E CIDADANIA: o programa tem o 
propósito de defi nir critérios e requisitos para a regularização de ligações clandesti nas em áreas de ocupações 
consolidadas, promovendo melhoria da qualidade de vida das pessoas e resgate da cidadania por meio do 
fornecimento de água tratada. Além disso, contribui para a redução das perdas no sistema de abastecimento, 
não apenas pela inclusão das famílias na formalidade, mas também pela disseminação da cultura do consumo 

830 km de redes
pesquisadas

(busca de vazamentos com 
equipamentos eletrônicos)

147 macromedidores

43 Distritos de Medição e 
Controle (setorização com 

macromedição)

82 válvulas
reguladoras de pressão

232 km de redes
substi tuídas 

de gestão de perdas e um programa de ações transversal na organização, além de realizar ações imediatas de 
miti gação nos SAA. O orçamento de R$ 128 milhões do projeto desti na-se essencialmente a macromedição, 
substi tuição de redes, setorização de redes, controle e redução de pressões, pesquisa de vazamentos e 
capacitação de pessoal. Dentre as ações realizadas até o fi nal de 2019, destacam-se:
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consciente e adequado. O programa vem sendo desenvolvido nos municípios de Eldorado do Sul, Viamão, 
Canoas e Horizonti na, onde a expectati va é regularizar aproximadamente 2000 ligações.

47 novas Licenças
SAA e SES

116 Licenças de Instalação

56 contratos de
obras sob
supervisão
ambiental

202 Licenças de
Operação vigentes

REGULARIDADE
AMBIENTAL

RECUPERAÇÃO DE BIOMAS E HORTO FLORESTAL: desde 2018, a Corsan vem investi ndo na regularização 
de um passivo de Reposição Florestal Obrigatória, junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-
RS). O défi cit refere-se a obras realizadas ao longo de mais de duas décadas. Como carro-chefe das ações, 
destaca-se a assinatura de dois convênios, um com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado 
do Rio Grande do Sul (Fetag-RS) para desenvolvimento do projeto Recuperação de Biomas, e outro com 
o município de Cachoeirinha para revitalização da educação ambiental por intermédio do Horto Florestal 
Municipal Chico Mendes. Com esses dois projetos, a Companhia regulariza um passivo de 154 mil mudas de 
árvores nati vas, adotando uma alternati va mais efeti va para a empresa e para o meio ambiente.

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – 29 EMPREENDIMENTOS, 23 MUNICÍPIOS, 28 MIL PESSOAS: durante 
as obras de implantação e ampliação de sistemas de água e de esgoto, é desenvolvido o Trabalho Técnico 
Social (TTS) junto às comunidades benefi ciadas, com o propósito de preparar as populações para receber 
e usufruir dos benefí cios do saneamento de forma consciente e cidadã. Em 2019, o TTS foi executado em 
29 empreendimentos que abrangem 23 munícipios. Foram realizadas 261 ati vidades com a população, 
envolvendo aproximadamente 28 mil pessoas. Destaca-se, nesse período, o aumento de ati vidades da fase 
de incenti vo à efeti vação das ligações, com 18 ati vidades realizadas, mobilizando cerca de 9.500 pessoas.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 52 PGR, 10 Regionais: no aspecto legal, os Planos de Gestão de Resíduos 
Sólidos – PGRS objeti vam atender à Políti ca Nacional de Resíduos Sólidos e à Políti ca Estatual de Resíduos 
Sólidos. No entanto, a fi nalidade dos programas é bem mais ampla na Corsan, considerando que a cultura 
da sustentabilidade deve ancorar-se em instrumentos que materializem intenções em ações efeti vas. Nesse 
senti do, o ano de 2019 foi profí cuo, com a elaboração de 52 PGRS de Sistemas de Abastecimento de Água e 
de Sistemas de Esgotamento Sanitário, abrangendo municípios de todas as Regionais.
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GESTÃO DE PESSOAS E INDICADORES SOCIAIS

Estar presente em 317 municípios é tarefa que depende essencialmente da ação humana. Por isso, a força 
de trabalho é um dos principais capitais da empresa. Nessa direção, a políti ca de gestão de pessoas assenta-
se no respeito às individualidades de quase seis mil empregados (na sua maioria, usuários dos serviços da 
própria Corsan), salvaguardados sempre o interesse da sociedade, as estratégias do negócio e o incenti vo a 
trajetórias profi ssionais que agreguem vantagens competi ti vas para a Companhia.

AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DE PESSOAS

Modelo de Gestão de Pessoas Consolidação do novo modelo de gestão por competências 
e da cultura de desenvolvimento do empregado

Avaliação de Desempenho

Aprimoramento do processo de avaliação dos empregados, 
inserindo as habilidades sociais/comportamentais (soft 
skills),  além da tradicional aferição das habilidades técnicas/
intelectuais (hard skills) 

Capacitação em SST – Saúde e Segurança 
no Trabalho – 2.300 oportunidades de 
atualização em 2019

NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

NR 33 – Trabalho em Espaço Confi nado

NR 35 – Trabalho em Altura

Segurança com Cloro em  ETA

Projeto Qualidade de Vida na Corsan Ações de saúde preventi va do trabalhador nas Regionais 
(palestras e dinâmicas de grupo)

INDICADORES SOCIAIS

1609 26%

TOTAL DE EMPREGADOS

4488 74%

HomensHomens Mulheres Mulheres
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Homens Mulheres

Homens Mulheres

PROJETO QUALIDADE DE VIDA NA CORSAN: fomenta a discussão de temas essenciais sobre saúde fí sica, 
mental e emocional, com o diferencial de ocorrer no local de trabalho, onde o diálogo se torna mais próximo 
das realidades de cada comunidade, respeitando a diversidade e a riqueza que emergem dessa aproximação. 
O principal propósito é dar atenção, cuidar e valorizar as pessoas, estratégia que tem potencial de diminuir 
o número de afastamentos, acidentes do trabalho e faltas. As ações se iniciaram em setembro de 2018 e 
fi ndarão em maio de 2021. Com 51% de realização até o fi nal de 2019, o Projeto já alcançou 890 empregados, 
abordando diferentes questões, de acordo com cada mês do ano:

Janeiro Branco – Saúde Mental
Fevereiro Laranja – Doenças Autoimunes
Março Dourado – Pessoa com Defi ciência
Abril Verde – Saúde do Trabalhador
Maio Lilás – Assédio Moral e Sexual
Junho Turquesa – Álcool e Outras Drogas
Julho Grenal – Acidente do trabalho
Agosto Prata – Combate ao Fumo
Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio
Outubro Rosa – Saúde da Mulher
Novembro Azul – Saúde do Homem
Dezembro Vermelho – AIDS e ISTs
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INOVAÇÃO – TECNOLOGIA & PESQUISA EM PARCERIA

NOVO ERP CORSAN – R$ 18 MILHÕES PARA 

CONECTAR PROCESSOS E PESSOAS: o projeto 
Corsan Conecta implantará um novo sistema 
de gestão empresarial, integrando sistemas 
uti lizados no âmbito administrati vo, fi nanceiro e 
de planejamento. A solução adquirida foi a SAP 
S/4HANA, e o cronograma prevê que o Go Live
será dado em novembro de 2020. 

CADASTRO TÉCNICO GEORREFERENCIADO: o cadastro georreferenciado das redes de água e esgoto 
cobrirá os 78 maiores sistemas da Companhia. Atualmente, há 18 núcleos de geoinformação implantados 
nas coordenadorias operacionais locais. A esti mati va é chegar a 30 núcleos. A gestão do cadastro de redes 
é feita por meio do Sistema Geoportal Corsan, que hoje já integra informações do cadastro comercial 
correspondentes a 80% da integração já concluída com o CCO Corporati vo. 

AUTOMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS CONCLUÍDAS: durante o ano de 2019, foi desenvolvido um 
workfl ow para mapeamento, integração e automati zação das etapas que se seguem à conclusão de uma 
obra (água ou esgoto), até a efeti vação das ligações e sua comercialização. O trabalho mobilizou uma equipe 
interdisciplinar, uti lizando 160 horas de desenvolvimento e 12 horas de treinamento. A fase de homologação e 
implantação ocorrerá nos primeiros meses de 2020, quando serão carregados mais de 140 empreendimentos 
fi nalizados (o legado histórico), bem como todos os novos empreendimentos.

PROTOCOLOS DE INTENÇÃO PARA PESQUISA E INOVAÇÃO: em 2019, foram assinados dois protocolos 
de mútua colaboração em pesquisa, com a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha e com 
a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, para desenvolvimento e inovação 
em diversas áreas de atuação da Corsan. 

CORSAN E SABESP: foi assinado em dezembro de 2019 Memorando de Entendimento com a Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, visando à execução conjunta de ati vidades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor do saneamento.

II SEMINÁRIO CORSAN DE PESQUISA E INOVAÇÃO: durante o XIV Simpósio Lati no-Americano de Química 
Analíti ca Ambiental, o IX Encontro Nacional de Química Ambiental e o XII Workshop em Avanços Recentes 
no Preparo de Amostras, a Corsan se fez presente com palestras conjuntas ministradas por pesquisadores 
e técnicos da empresa, dando visibilidade às pesquisas aplicadas, ao desenvolvimento de protóti pos e à 
garanti a de patentes comparti lhadas.

DESAFIO CORSAN & FUNDAÇÃO LIBERATO DE EMPREENDEDORISMO E SOLUÇÕES INOVADORAS: 

o evento conjunto desafi ou os alunos do ensino técnico da insti tuição a desenvolverem soluções para 
problemas propostos pela Companhia. Foram mobilizados 250 estudantes.

SAP S/4HANA

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL
GESTÃO DE ATIVOS
GESTÃO DE AQUISIÇÕES
GESTÃO DE PLANEJAMENTO

CORSAN CONECTA
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PESQUISAS COM INCENTIVO DA LEI FEDERAL 11.196/05 – LEI DO BEM:

APORTE LEI DO BEM CONTRAPARTIDA

FURG 510.980 306.588 170.680

Processos Oxidati vos 26.386 15.832 24.000
Ecotoxicologia 36.193 21.716 17.055

Respirometria on-line 26.515 15.909 -
Novos Coagulantes 128.319 76.991 59.625

Novos Contaminantes 293.567 176.140 70.000

EMBRAPA 778.203 466.922

Potencial do uso dos lodos 505.790 303.474
Zoneamento agrossilvicultural 66.536 39.922

Coti namento de ETEs 205.877 123.526

UNISINOS 127.759 76.655

Método Genômica 127.759 76.655

UFRGS 1.073.384 644.030 433.222

Abati mento de Cargas 691.090 414.654 -
Novos Contaminantes 226.740 136.044 372.696

Gestão da Conservação 155.554 93.332 60.526

FEEVALE 86.000 51.600 28.500

Água de reúso 86.000 51.600 28.500

UFSM 1.191.393 714.836 296.403

Desfl uoretação 263.356 158.013 91.193
Filtração Margem / Disco 169.150 101.490 24.050

Eletrocoagulação-fl otação 164.787 98.872 101.160
Novos Contaminantes 594.100 356.460 80.000

UPF 552.078 331.247

Rede de Telemetria 211.029 126.617
Sistema inteligente e chatbot 135.428 81.257

H2OJE 205.621 123.373

OCEANTEC 863.836 518.302

ETA 4.0 863.836 518.302

5.183.632 3.110.179 928.805
9.222.615
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

OPERAÇÃO VERÃO 2019:  a tradicional mobilização da Corsan para oferecer serviços de qualidade a 
moradores e veranistas do litoral gaúcho contempla uma série de ações especiais: reforço das equipes e 
equipamentos, ampliação do horário de atendimento nas unidades, instalação e manutenção de chuveirinhos 
nas praias, apoio a projetos culturais, esporti vos e de lazer, etc. 

SEMANA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE MOVIMENTA 90 MUNICÍPIOS: entre 03 e 07 de junho de 
2019, as superintendências regionais da Corsan movimentaram a população de 90 municípios, com visitas 
orientadas a estações de tratamento de água, palestras e ati vidades em escolas, coleta e desti nação de 
resíduos, distribuição de material educati vo para o público infantojuvenil, doação de mudas de árvores nati vas 
e frutí feras e sementes de hortaliças.

SEMANA INTERAMERICANA DA ÁGUA MOBILIZA 14 MIL PESSOAS: entre 04 e 11 de outubro, foi a vez 
de 120 municípios parti ciparem das ações de educação ambiental da Corsan – visitas a estações de 
tratamento, palestras, planti o de mudas, coleta e desti nação de resíduos e limpeza em cursos d’água. Em 
2019, o tema desenvolvido foi Água segura = vida saudável. Mais de 14 mil pessoas parti ciparam das 
ati vidades, nas dez regionais. 

APP H2OJE – GAME, INFORMAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: em 2019, foi lançado o aplicati vo/portal 
H2OJE, que dissemina a cultura da sustentabilidade para além das portas da Corsan. Está disponível 
para download gratuito nas lojas Google Play e Apple Store, e pode ser acessado ainda pela plataforma
www.h2oje.com. O H2OJE funciona como um agregador de informações, notí cias, vídeos, game, materiais 
de apoio e materiais pedagógicos relacionados ao meio ambiente, à poluição, à preservação da água e à 
importância do tratamento do esgoto para o planeta.  É indicado para todas as idades e para todos os públicos. 

CERTIFICAÇÕES, PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTOS

ISO 9001:2015

Certi fi cação de 40 processos operacionais, envolvendo 14 municípios, abrangendo 
tratamento e monitoramento de água e esgoto, serviços de manutenção eletromecânica, 
controle analíti co de água e esgoto, produção de sulfato de alumínio e distribuição 
de produtos químicos. E processo de contabilização e elaboração das Demonstrações 
Financeiras.

ISO 17025:2017
Reconhecimento, junto à Rede Metrológica RS, dos 67 parâmetros uti lizados pelos 
laboratórios da Superintendência de Tratamento de Efl uentes Líquidos do Polo 
Petroquímico - SITEL.

ISO 14001:2015 Recerti fi cação do Sistema de Gestão Ambiental da SITEL, de acordo com os requisitos da 
Norma ABNT NBR ISO 14001:2015 para o período de 2019 a 2022.

Responsabilidade 
Social 2019 

A Corsan foi vencedora, pelo terceiro ano consecuti vo, na categoria Enti dades 
Governamentais, no evento promovido pela Assembleia Legislati va do RS

500 Maiores do Sul 
2019 

A Corsan destacou-se na posição 37 do ranking de Grandes & Líderes, o qual avalia as 
maiores empresas da região sul do Brasil, segundo pesquisa da Revista Amanhã.

100 Maiores do RS 
2019  A Corsan destacou-se com a posição 14 no ranking Grandes & Líderes da Revista Amanhã.

Marcas de Quem 
Decide 

Na 21ª edição da premiação promovida pelo Jornal do Comércio e pela Qualidata, a Corsan 
conquistou o segundo lugar entre as Empresas Públicas Gaúchas. A posição foi obti da nos 
dois segmentos da pesquisa: Lembrança e Preferência.
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RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES

Em atendimento à Instrução CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nº 381, de 14 de janeiro de 2003, 
os serviços de auditoria independente foram contratados junto à empresa Audilink e Cia. Auditores, cujo 
contrato foi renovado para o encerramento do exercício de 2019. A políti ca de atuação da Companhia quanto 
à contratação de serviços não relacionados à auditoria externa fundamenta-se nos princípios que preservam 
a independência do auditor. Cumpre registrar que os auditores externos realizaram serviços exclusivamente 
relacionados à auditoria das demonstrações fi nanceiras.

AGRADECIMENTOS

A Corsan agradece aos acionistas, ao Governo do Estado, à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, aos 
clientes, aos empregados, aos fornecedores, aos entes reguladores e fi scalizadores, às insti tuições fi nanceiras 
e às enti dades de classe pela excelência no relacionamento, o que tornou possíveis os êxitos obti dos no 
exercício 2019.
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ATIVO    Nota   31/12/2019  31/12/2018

 CIRCULANTE     736.947   637.436

   Caixa e equivalentes de caixa   5.a   92.981    66.164 

   Contas a receber de clientes   6   359.533    342.051 

   Estoques   7   94.536    82.261 

   Tributos a recuperar   8.c   10.384    9.775 

   Depósitos judiciais   22 171.450   129.338 

   Outros créditos      8.063   7.847 

 NÃO CIRCULANTE     4.730.131   4.579.828

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO     2.709.960   2.651.852

   Aplicações fi nanceiras   5.b, 18   70.196    66.965 

   Contas a receber de clientes   6   5.346    7.285 

   Aplicações no caixa único do Estado   25.a   2.214    6.915 

   Créditos fi scais diferidos   8.a   91.313    454.428 

   Depósitos judiciais   22   239.779    259.420 

   Ativos fi nanceiros contratuais   11   341.039    365.781 

   Indenização por desapropriação   10   97.377    87.877 

   Tributos a recuperar   8.c   10.966    - 

   Ativos de contratos   12   1.625.243    1.396.320 

   Indenizações contratuais   9   224.768    1.989 

   Outros créditos      1.719    4.872 

   INVESTIMENTOS      923    923 

   

    IMOBILIZADO   13, 15.a   183.849    121.625 

   

    INTANGÍVEL   14   1.835.399    1.805.428 

          

TOTAL ATIVO      5.467.078   5.217.264

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(em milhares de R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(em milhares de R$)

PASSIVO   Nota   31/12/2019  31/12/2018

CIRCULANTE      975.333   753.818

    Empréstimos e fi nanciamentos   17  71.199  65.811
    Debêntures   18  9.591  9.232
    Fornecedores     123.106  113.736
    Impostos e contribuições     63.035  53.321
    Parcelamentos de impostos e contribuições   19  15.255  14.471
    Dívidas com Fundação Corsan   25.e  21.585  21.332
    Ordenados, férias e encargos a pagar     82.449  72.593
    Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas   22  193.821  144.596
    Participação nos resultados     19.489  25.727
    Dividendos e juros sobre o capital próprio   25.a  285.761  222.613
    Passivos de arrendamento   15.b  23.445   - 
    Obrigações contratuais   20  53.604   - 
    Outros débitos     12.993  10.386

 NÃO CIRCULANTE      2.091.451   2.320.969

    Empréstimos e fi nanciamentos   17  512.849  545.261
    Debêntures   18  4.548  13.924
    Parcelamentos de impostos e contribuições   19  30.511  43.415
    Dívidas com Fundação Corsan   25.e   -   18.914
    Contratos de repasse    21  43.437  21.331
    Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas   22  595.854  687.753
    Provisão para benefício pós-emprego   23  846.590  982.864
    Débitos fi scais diferidos   8.b  16.727  7.507
    Passivos de arrendamento   15.b  40.935   - 
      
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO       2.353.111   2.095.294

    Capital social   24.a  1.635.145  1.635.145
    Reservas de capital   24.b  17.148  17.148
    Reservas de lucros   24.e  669.844  499.554
    Outros resultados abrangentes   24.c  30.974  (56.553)

    Adiantamento para futuro aumento de capital   24.f  47.183  47.183

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ADIANTAMENTO 
 PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL      2.400.294   2.142.477
          
 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     5.467.078  5.217.264

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(em milhares de R$, exceto o lucro líquido por ação)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

      Nota   2019  2018

RECEITA LÍQUIDA DE VENDA DE BENS E SERVIÇOS   26   2.849.490  2.693.600 
  Custos das vendas, serviços e de construção   27   (1.984.344)  (1.781.746)
LUCRO BRUTO      865.146  911.854 
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS      (246.720)  (567.828)
   Despesas comerciais   27   (138.861)  (131.361)
   Despesas administrativas   27   (444.035)  (504.012)
   Outras receitas operacionais   27   390.043    93.776 
   Outras despesas operacionais   27   (53.867)  (26.231)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO      618.426    344.026
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO   28  17.101   43.646
   Receitas fi nanceiras     77.063  104.198 
   Despesas fi nanceiras     (59.962)  (60.552)
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E 
DO IMPOSTO DE RENDA      635.527  387.672 
   Corrente   8.a   (31.343)  (123.287)
   Contribuição social      (31.343)  (34.601)
   Imposto de renda      -   (88.686)
   Diferido   8.a   (303.031)   27.702
   Contribuição social diferida      (16.518)   7.343
   Imposto de renda diferido      (286.513)   20.359
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      301.153     292.087

LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO     0,49087   0,47609

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(em milhares de R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

        2019   2018

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      301.153   292.087 

Outros resultados abrangentes      87.527   (46.739)

   Realização da reserva de reavaliação      16.894   (1.649)

   Ganho (perda) atuarial - Fundação Corsan      130.717   (68.318)

   Imposto de renda e contribuição social diferidos      (60.084)   23.228

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO      388.680   245.348
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(em milhares de R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

       2019  2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais:

 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social      635.527    387.672 

   Ajustes para reconciliação:

    Depreciação e amortização      148.151    128.553 

    Baixa de imobilizado e intangível      160    1.020 

    Provisão para perda esperada      9.940   (2.264)

    Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas      (66.048)   129.207 

    Provisão para benefício pós-emprego      (5.557)  (13.865)

    Reversão de provisão de precatórios      (143.100)   - 

    Atualização monetária de precatórios      (74.848)   - 

    Juros e variações monetárias      78.010    84.157 

    Rendimento sobre aplicações fi nanceiras de curto prazo    (1.969)   3.342 

    Ajuste a valor presente sobre clientes      1.115   (5.067)

    Ajuste a valor presente sobre ativos fi nanceiros       (31.242)  (41.298)

    Margem na construção de obras - contratos de concessão    (2.975)  (3.246)

    Provisão para tributos diferidos (Cofi ns/Pasep)     9.221   (454)

  Lucro líquido ajustado      556.385    667.757 

   Variações nos ativos e passivos

   Variações nos ativos:

    Aumento de contas a receber de clientes      (26.597)  (11.616)

    Aumento de estoques      (12.275)  (5.804)

    Aumento de depósitos judiciais      (22.472)  (61.128)

    Redução (aumento) de rendimentos do Caixa Único      4.701   (3.092)

    Aumento de indenização por desapropriação      (9.500)  (11.272)

    Aumento de depósitos em garantia      (128)   (69)

    Aumento de outros créditos      (3.086)  (506)

   Variações nos passivos:   

    Aumento (redução) de fornecedores       9.363   (4.684)

    Aumento de impostos e contribuições      9.714    4.218 

    Redução de impostos e contribuições - parcelamento     (14.906)  (14.093)

    Redução de dívidas com Fundação Corsan      (21.815)  (52.999)
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(em milhares de R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

    Aumento de férias e encargos a pagar      9.856    2.705 

    Redução de participação nos resultados     (6.238)  (5.324)

    Aumento de obrigações contratuais     53.604    - 

    Aumento (redução) de outros débitos     2.608  (1.031)

 Caixa proveniente das operações      529.214    503.062

   Imposto de renda e contribuição social pagos      (41.727)  (130.333)

 Caixa líquido das atividades operacionais      487.487    372.729

Fluxo de caixa das atividades de investimento:   

   Aplicações fi nanceiras      (1.135)  (6.929)

   Aquisição de bens do ativo imobilizado      (19.998)  (39.840)

   Custos de construção - contratos de concessão      (235.009)  (249.708)

   Outras aquisições intangíveis      (68.062)  (78.253)

 Caixa líquido das atividades de investimento      (324.204)  (374.730)

Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:   

   Empréstimos e fi nanciamentos - captação      59.515    248.390 

   Empréstimos e fi nanciamentos - pagamento      (134.086)  (124.460)

   Debêntures - pagamento      (10.157)  (10.464)

   Contratos de repasse - Governo Estadual/Funasa/ANA      22.106    16.189 

   Dividendos/juros sobre capital próprio - pagamento     (50.821)  (152.375)

   Adiantamento para futuro aumento de capital      -    11.182 

   Baixa de passivo de arrendamento      (23.023)   -

Caixa líquido das atividades de fi nanciamento      (136.466)  (11.538)

Redução (aumento) líquido de caixa e equivalentes de caixa      26.817   (13.539)

Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício      92.981    66.164

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício      66.164    79.703

Variação de caixa e equivalentes de caixa      26.817   (13.539)

Itens que não afetam caixa (Nota 2.2)   

   Transferências entre ativo fi nanceiro e intangível      26.219    89.232 

   Transferências entre estoque e intangível      5.590    8.652 

   Juros capitalizados      22.024    23.075 

   Transferência entre contratos de repasse e AFAC      -    4.090 
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(em milhares de R$)

         2019  2018

Receitas      3.452.547    2.993.297
 Vendas de mercadorias e serviços      2.879.624   2.690.473
 Receitas de construção      237.983   252.955
 Provisão para perda esperada      (9.940)  2.264
 Outras receitas      344.880   47.605
Insumos adquiridos de terceiros      (1.225.059)  (1.146.088)
 Custos dos serviços      (1.039.499) (928.113)
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros      (189.753) (196.125)
  Outros      4.193  (21.850)
Valor adicionado bruto      2.227.488    1.847.209
Depreciação e amortização       (148.151)  (128.553)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade      2.079.337    1.718.656
Valor adicionado recebido em transferência      96.919    115.677
 Receitas fi nanceiras      77.063   104.198
 Doações e subvenções      19.856    11.479
Valor adicionado total a distribuir      2.176.256     1.834.333

Distribuição do valor adicionado
 Pessoal e encargos      1.051.354    969.304
  Remuneração      724.058   687.989
  FGTS      37.001   33.935
  Benefícios      221.195   221.235
  Fundo de previdência       69.100   26.145
 Impostos, taxas e contribuições      757.631    483.434
  Federal     737.909   466.424
  Estadual      17.895   15.061
  Municipal      1.827   1.949
 Remuneração de capitais de terceiros      66.118    89.508
  Despesas fi nanceiras      59.962   60.552
  Aluguéis      6.156   28.956
 Remuneração de capitais próprios      301.153    292.087
  Juros sobre o capital próprio      113.969   133.792
  Lucros retidos      187.184    158.295
Total do valor adicionado distribuído      2.176.256     1.834.333

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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1. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA
A Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan (“Companhia”) é uma sociedade de economia mista 
e de capital aberto, regida pela Lei das Sociedades por Ações, consti tuída com base na Lei nº 5.167, de 21 
de dezembro de 1965, regulamentada pelo Decreto nº 17.788, de 04 de fevereiro de 1966, e alterada pela 
Lei nº 13.435, de 05 de abril de 2010, e pela Lei nº 14.833, de 04 de janeiro de 2016. A Companhia passou 
a operar de forma efeti va a parti r de 28 de março de 1966.  
O acionista controlador da Corsan é o Estado do Rio Grande do Sul, que detém 99,99% do seu capital 
social, estando a Companhia vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura.  
O objeto social da Companhia é o de realizar a construção, a operação, a exploração mercanti l e a ampliação 
de instalações concernentes aos serviços públicos de fornecimento de água potável e coleta de esgotos 
sanitários; a realização de estudos, pesquisas e projetos no intuito do constante desenvolvimento de suas 
ati vidades operacionais, bem como o exercício de outras ati vidades afi ns e correlatas permiti das por lei, 
relati vas à ati vidade de prestação de serviços de saneamento básico e parti cipação em outras sociedades.
Atua em 317 municípios do Rio Grande do Sul com a prestação do serviço de abastecimento de água, 
sendo 299 contratos de programa e 18 contratos de concessão, e, concomitantemente, em 299 municípios 
com a prestação do serviço de esgotamento sanitário. Em 31 de dezembro de 2019, há 08 contratos de 
concessão cujos prazos expiraram, estando todos em fase de negociação para renovação dos serviços 
concedidos, mediante Contratos de Programa.

2. POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1) Declaração de conformidade e base de preparação
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações fi nanceiras de acordo com as práti cas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as 
normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), emiti das pelo “Internati onal Accounti ng Standards 
Board – IASB”. As práti cas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação 
societária brasileira e nos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações técnicas emiti das pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
A autorização para conclusão destas demonstrações fi nanceiras ocorreu na reunião de diretoria de 10 de 
março de 2020.

2.2) Caixa e equivalentes de caixa 
São compostos pelo caixa, depósitos bancários e investi mentos de curtí ssimo prazo e alta liquidez, 
uti lizados para cumprimento das obrigações de curto prazo da Companhia. 
A Companhia considera equivalente de caixa uma aplicação fi nanceira de conversibilidade imediata em 
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignifi cante risco de mudança de valor. Um 
investi mento, normalmente, se qualifi ca como equivalente de caixa quando tem vencimento em três meses 
ou menos, a contar da data da contratação.

2.3) Contas a receber de clientes
Inclui os serviços medidos e faturados, ainda não recebidos, e as receitas decorrentes do abastecimento de 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(em milhares de R$, exceto quando indicado de outra forma)
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água e da coleta de esgoto, ainda não faturadas, contabilizadas por esti mati va pelo regime de competência. 

2.4) Ativos fi nanceiros contratuais
A Companhia reconhece um crédito a receber do poder concedente (municípios) quando possui direito 
incondicional de receber um montante fi nanceiro ao fi nal da concessão a tí tulo de indenização pelos 
investi mentos efetuados e não recuperados, por meio da prestação de serviços relacionados à concessão. 
Estes ati vos fi nanceiros estão registrados pelo valor presente do direito e são calculados com base no valor 
líquido dos ati vos construídos pertencentes à infraestrutura que serão indenizados pelo poder concedente, 
descontados com base na taxa do custo médio ponderado do capital da Companhia. 
Estes créditos a receber são classifi cados no ati vo não circulante, tendo como base a data de encerramento 
das concessões.

2.5) Provisão para perdas esperadas
As perdas esperadas foram calculadas com base em critério técnico, segundo avaliação das contas a 
receber de usuários do serviço de água e esgoto, e na experiência que a Companhia tem sobre o nível de 
perdas no passado. A políti ca de recuperação de créditos prati cada contempla a interrupção dos serviços 
prestados aos clientes inadimplentes.
A Companhia entende que os indicadores macroeconômicos não ti veram impacto em suas esti mati vas e 
não consti tuem provisão para perdas na realização de créditos do setor Estadual e dos Municípios que têm 
parti cipação na Companhia, por se tratar de parte relacionada e controladora (no caso do Estado) e devido 
ao seu histórico de regularização de débitos através de encontro de contas.

2.6) Estoques
Os materiais em almoxarifado são desti nados ao consumo e à manutenção de sistemas de água e esgoto 
e encontram-se classifi cados no ati vo circulante. A avaliação é realizada pelo custo médio de aquisição, e 
não excede o valor líquido realizável. 

2.7) Investimentos
Os investi mentos estão demonstrados pelo custo de aquisição deduzido de provisão para desvalorização 
quando aplicável.

2.8) Imobilizado
O ati vo imobilizado da Companhia está composto, substancialmente, por terrenos, prédios, veículos, 
sistemas de esgotos próprios e ligados à ati vidade industrial privada e outros bens que não estão vinculados 
à concessão pública. Os bens classifi cados no ati vo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou 
de construção. Quando uma manutenção relevante for feita e gerar expectati va de benefí cio futuro, o seu 
custo será reconhecido no valor contábil do imobilizado. Todos os demais custos de reparos e manutenção 
são reconhecidos na demonstração do resultado, quando incorridos. A depreciação é calculada de forma 
linear ao longo da vida úti l do ati vo, a taxas que levam em consideração a vida úti l esti mada dos bens, 
como segue: 

• Edifí cios 25 anos
• Máquinas 10 anos
• Veículos 5 anos
• Sistemas de esgoto próprios 25 anos
• Demais bens móveis 10 anos
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Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefí cio econômico futuro for 
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ati vo (calculado como 
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ati vo) são incluídos na demonstração 
do resultado no exercício em que o ati vo for baixado.
O valor residual e a vida úti l dos ati vos e os métodos de depreciação são revistos periodicamente, e 
ajustados de forma prospecti va, quando for o caso. 
Custos de emprésti mos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de um ati vo, 
que necessariamente requer um tempo signifi cati vo para ser concluído, são capitalizados como parte do 
custo do correspondente ati vo até estar devidamente instalado e pronto para sua uti lização.

2.9) Arrendamento mercantil 
A Corsan aplicou as diretrizes do CPC 06 (R2)/IFRS 16, a parti r do exercício social iniciado em 1º de 
janeiro de 2019, que determina o reconhecimento do direito de uso dos ati vos arrendados e o passivo 
dos pagamentos futuros para contratos de arrendamento mercanti l ou operações com as mesmas 
característi cas de arrendamento, e que incluam o direito de controlar e obter os benefí cios sobre o uso de 
determinados ati vos. 
A Companhia defi niu a mensuração de determinados Ati vos de Direito de Uso (“Ati vo de Arrendamento 
– locação de imóveis”) pelo valor igual ao seu Passivo de Arrendamento, sendo sua realização conforme 
os prazos dos contratos, sem a reapresentação de períodos comparati vos. Os passivos de arrendamento 
foram mensurados a valor presente dos pagamentos remanescentes, descontados à taxa incremental 
sobre os seus emprésti mos. Para estes contratos, foi aplicada taxa CDI à razão de 5,94% a.a, mais 0,5% 
a.a, a tí tulo de risco de crédito.
A Corsan analisou os contratos de arrendamentos vigentes em 31 de dezembro de 2018. Esta análise 
identi fi cou impactos principalmente relacionados às operações de arrendamento de veículos, imóveis e 
equipamentos de informáti ca locados de terceiros. Foram identi fi cados 36 contratos aos quais se aplicam 
a IFRS16. 
A Companhia aplicou a isenção de reconhecimento prevista no CPC 06(R2) / IFRS16, especifi camente 
a seus arrendamentos com prazo igual ou inferior a 12 meses e arrendamentos de ati vos de baixo valor, 
mantendo o reconhecimento destas despesas ao longo do seu período de arrendamento. 
Os valores envolvidos na contabilização estão descritos na nota 15.

2.10) Ativos de contratos
Conforme determinado pelo CPC 47/IFRS 15 – Receita de contrato com cliente, os bens vinculados à 
concessão em construção, registrados sob o escopo do ICPC 01(R1)/IFRIC 12 – Contratos de Concessão, 
devem ser classifi cados como ati vos de contrato durante o período de construção e transferidos para o 
Ati vo Intangível somente depois de concluídos. 
Com a adoção desse procedimento, a Companhia passou a registrar no balanço patrimonial, no Ati vo Não 
Circulante, a rubrica Ati vos de Contratos. Este montante, anteriormente reconhecido como parte do Ati vo 
Intangível, foi reclassifi cado, não impactando a demonstração do resultado. As informações comparati vas 
das demonstrações fi nanceiras não foram reapresentadas, e o impacto da adoção em 1º de janeiro de 
2019 está apresentado a seguir:

Ativo
não circulante

31/12/2018
Divulgado Reclassifi cação

31/12/2018
Reclassifi cado Movimentação 31/12/2019

Ati vos de contratos  -    1.396.320  1.396.320  228.923  3.021.563 
Intangível (saldo líquido)  3.201.748  (1.396.320)  1.805.428  29.971  1.835.399 
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2.11) Ativos intangíveis
Concessões
A Companhia possui contratos de concessão pública de serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, denominados contratos de programa. Os contratos de programa são fi rmados com os municípios 
e representam um direito de cobrar os usuários dos serviços públicos, via tarifação, controlada pelas 
Agências Reguladoras dos Serviços Públicos Delegados, durante o prazo de vigência.
A Corsan reconhece como um ati vo intangível esse direito de cobrar dos usuários pelos serviços prestados 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário durante o período de concessão, em linha com a 
interpretação ICPC 01 Contratos de Concessão. 
O ati vo intangível é determinado como sendo o valor residual da receita de construção auferida para a 
construção ou aquisição da infraestrutura realizada pela Companhia, reconhecidos conforme nota 2.16, 
deduzida do valor alocado no ati vo fi nanceiro trazido a valor presente, referente ao direito incondicional 
de receber caixa ao fi nal da concessão a tí tulo de indenização, acrescido de correção monetária, quando 
aplicável nos termos do IAS 29. 
A amorti zação do ati vo se iniciará quando a infraestrutura esti ver em seu local e na condição necessária 
para ser operada pela Companhia, sendo cessada quando o ati vo ti ver sido totalmente consumido, baixado 
ou deixar de integrar a base de cálculo da tarifa de prestação de serviços de concessão, o que ocorrer 
primeiro. É calculada de forma linear ao longo da vida úti l do ati vo. 
As taxas que levam em consideração a vida úti l esti mada dos bens seguem abaixo:

Vida útil do intangível Prazo médio de concessão

Sistemas de água 50 a 60 anos 25 anos 

Sistemas de esgoto 50 a 60 anos 25 anos 

Bens de uso geral 10 anos 25 anos 

Licenças de uso de software
As licenças de uso de soft ware são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os soft wares 
e fazer com que estejam prontos para serem uti lizados. 
A Companhia começou a implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial (Enterprise Resource 
Planning – ERP SAP) em julho de 2019, tendo prazo de execução esti mado em 24 meses.

2.12) Instrumentos fi nanceiros
Os instrumentos fi nanceiros são classifi cados como ati vos e passivos fi nanceiros a valor justo por meio 
do resultado, emprésti mos e recebíveis, investi mentos manti dos até o vencimento, ati vos fi nanceiros 
disponíveis para venda ou outros passivos fi nanceiros. A Companhia determina a classifi cação de seus 
instrumentos fi nanceiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ela se torna parte das 
disposições contratuais do instrumento.
Os instrumentos fi nanceiros são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescido, no caso de ati vo 
fi nanceiro ou passivo fi nanceiro que não seja pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação 
que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ati vo fi nanceiro ou passivo fi nanceiro. Sua 
mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com a classifi cação dos instrumentos 
fi nanceiros.
Os principais ati vos fi nanceiros em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 reconhecidos pela 
Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, aplicações fi nanceiras, contas a receber de clientes, ati vos 
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fi nanceiros contratuais e indenizações contratuais. Os principais passivos fi nanceiros são: contas a pagar 
a fornecedores, emprésti mos e fi nanciamentos, debêntures, dívidas com a Fundação Corsan e contratos 
de programa. 
A Companhia não realizou, durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 e no exercício fi ndo em 
31 de dezembro de 2018, operações com instrumentos derivati vos. 

2.13) Provisões 
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) 
em consequência de um evento passado, sendo provável que recursos econômicos sejam requeridos para 
liquidar a obrigação, e uma esti mati va confi ável do valor da obrigação possa ser feita.

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
As provisões são consti tuídas para todos os lití gios referentes a processos judiciais para os quais é provável 
que uma saída de recursos seja feita para liquidar o lití gio/obrigação e uma esti mati va razoável possa ser 
feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das 
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados da Companhia.
As provisões são revisadas e ajustadas periodicamente, levando em consideração alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fi scais ou exposições 
adicionais identi fi cadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

2.14) Benefícios pós-emprego concedidos aos empregados
A Companhia é patrocinadora da Fundação Corsan, enti dade fechada de previdência complementar, 
cuja principal fi nalidade é a de manter planos de suplementação de aposentadorias, pensões e demais 
prestações asseguradas pela previdência ofi cial aos parti cipantes. O plano de benefí cios da Fundação 
Corsan é do ti po “benefí cio defi nido”, e a avaliação é procedida por atuário independente. 
De acordo com os critérios estabelecidos pela Deliberação CVM nº 695, de 2012, a Companhia reconheceu 
no passivo não circulante os efeitos das obrigações com o plano de benefí cios, pelo regime de competência.
Ganhos e perdas atuariais são reconhecidos em “outros resultados abrangentes” no patrimônio líquido, 
como requerido no CPC 33(R1) e no IAS 19 – Benefí cio a Empregados.
Os custos de serviços passados são reconhecidos como despesa, de forma linear, ao longo do período 
médio até que o direito aos benefí cios seja adquirido.
O ati vo ou passivo de planos de benefí cio defi nido a ser reconhecido nas demonstrações fi nanceiras 
corresponde ao valor presente da obrigação pelo benefí cio defi nido (uti lizando uma taxa de desconto 
com base em tí tulos de longo prazo do Governo Federal), menos custos de serviços passados ainda não 
reconhecidos e menos o valor justo dos ati vos do plano que serão usados para liquidar as obrigações. Os 
ati vos do plano são ati vos manti dos pela Fundação Corsan.

2.15) Impostos e contribuições
Contribuição social corrente 
Ati vos e passivos tributários correntes do exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor a 
recuperar ou a pagar para as autoridades fi scais. A alíquota da contribuição social (9%) e as regras tributárias 
uti lizadas para apurar o montante são aquelas que estão em vigor conforme normas estabelecidas para as 
empresas que têm como base de apuração o lucro real.
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Contribuição social diferida
De acordo com o CPC 32(R2) e o IAS 12, vêm sendo registrados os tributos diferidos sobre as diferenças 
temporárias na data do balanço entre as bases fi scais de ati vos e passivos e seus valores contábeis. 
Tributos diferidos ati vos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutí veis, créditos e 
perdas tributários não uti lizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível 
para que as diferenças temporárias dedutí veis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não 
uti lizados possam ser uti lizados.
O valor contábil dos tributos diferidos ati vos é revisado em cada data do balanço e baixado na extensão 
em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permiti r que todo ou parte do 
ati vo tributário diferido venha a ser uti lizado.
Tributos diferidos, ati vos e passivos, são reconhecidos no não circulante e mensurados pela taxa de tributo 
que se espera ser aplicável no ano em que o ati vo será realizado ou o passivo liquidado. 
Os itens de tributos diferidos são reconhecidos de acordo com a transação que originou no resultado 
abrangente ou diretamente no patrimônio líquido. 
Tributos diferidos ati vos e passivos são apresentados líquidos. 

Imunidade de impostos federais
Em razão da imunidade tributária, obti da a parti r da decisão monocráti ca que reconheceu a imunidade de 
impostos federais à Corsan, bem como a resti tuição dos valores pagos nos exercícios de 1988 a 2018, em 
2019 a Companhia deixou de apurar e recolher o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e o ITR (Imposto 
Territorial Rural).
Embora a decisão tenha condenado a União à devolução dos valores pagos, não há informações que nos 
permitam estabelecer o montante preciso, nem o momento em que o crédito será disponibilizado. 
Diante disso e conforme o previsto no CPC 25 - Provisões de Passivos Conti ngentes e Ati vos Conti ngentes, 
aprovado pela Deliberação CVM nº 594/09 -, o ati vo conti ngente não foi reconhecido contabilmente.

Contribuições sobre receitas de serviços
As receitas de serviços estão sujeitas às seguintes contribuições, pelas alíquotas básicas, de acordo com 
as normas tributárias:

Alíquotas

Cofi ns - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 7,60%

Pasep - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 1,65%

2.16) Reconhecimento da receita
Prestação de serviços
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber, principalmente pela prestação 
de serviços no curso normal das ati vidades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos tributos, dos 
abati mentos e dos descontos.
As receitas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário não faturadas são contabilizadas 
na data da prestação do serviço, como contas a receber de clientes a faturar, com base em esti mati vas 
mensais, de modo que as receitas se contraponham aos custos em sua correta competência.
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Contratos de construção
A receita proveniente dos contratos de prestação de serviços de construção é reconhecida de acordo com 
o CPC 47 Contratos de Construção (IFRS 15), segundo o método de porcentagem de conclusão (POC). O 
percentual concluído é defi nido conforme estágio de execução com base no cronograma fí sico-fi nanceiro 
de cada contrato. 
Os custos dos contratos são reconhecidos na demonstração do resultado, como custo dos serviços 
prestados, quando incorridos. Todos os custos diretamente atribuíveis aos contratos são considerados para 
mensuração da receita, que segue o método de custo mais margem. A receita é reconhecida tomando-se 
como base as margens anuais contratadas, ou esti madas (1,27% em 31 de dezembro de 2019 e 1,30% em 
31 de dezembro de 2018).
Quando o encerramento de um contrato de construção não puder ser esti mado de maneira confi ável, a 
receita é reconhecida de forma limitada aos custos incorridos que serão recuperados.

Receita fi nanceira
A receita fi nanceira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa de juros efeti va. 
Quando uma perda do valor recuperável é identi fi cada em relação a uma aplicação fi nanceira ou uma conta 
a receber, a Companhia reduz o valor contábil ao seu valor recuperável, que corresponde ao fl uxo de caixa 
futuro esti mado, descontado à taxa de juros efeti va original do instrumento. Subsequentemente, à medida 
que o tempo passa, os juros são incorporados ao ati vo, em contraparti da de receita fi nanceira. Essa receita 
fi nanceira é calculada pela mesma taxa de juros efeti va uti lizada para apurar o valor recuperável, ou seja, a 
taxa original da aplicação fi nanceira ou das contas a receber.

2.17) Dividendos e juros sobre o capital próprio
O valor dos juros sobre o capital próprio é tratado como dividendo e é apresentado nas demonstrações 
fi nanceiras como uma redução do Patrimônio Líquido, conforme Deliberação CVM nº 683/12, sendo 
dedutí vel para fi ns de apuração da contribuição social.
As informações de juros sobre o capital próprio estão apresentadas na nota 24d.

2.18) Demonstrações dos fl uxos de caixa e valor adicionado 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi preparada pelo método indireto e refl ete as modifi cações 
no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03(R2) 
(IAS7) – Demonstração dos fl uxos de caixa, emiti do pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (IASB).
Os termos uti lizados na demonstração dos fl uxos de caixa são os seguintes:
Atividades operacionais: referem-se às principais transações da Companhia e a outras ati vidades que não 
são de investi mento e de fi nanciamento;
Atividades de investimento: referem-se às adições e baixas dos ati vos não circulantes e outros investi mentos 
não incluídos no caixa e equivalentes de caixa;
Atividades de fi nanciamento: referem-se às ati vidades que resultam em mudanças na composição do 
patrimônio e emprésti mos e fi nanciamentos.
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é apresentada de forma suplementar em atendimento 
à legislação societária brasileira e foi preparada de acordo com a deliberação CVM nº 557, de 12 de 
novembro de 2008, que aprovou o pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 
Sua fi nalidade é evidenciar a riqueza gerada pela Companhia durante o período, bem como demonstrar sua 
distribuição entre os diversos agentes (stakeholders).



5554

www.corsan.com.br

 

2.19) Ajustes a valor presente
Os ati vos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo 
seu valor presente.
O ajuste a valor presente de ati vos monetários de curto prazo é calculado levando em consideração os 
fl uxos de caixa contratuais e a taxa de juros, e somente registrado, se considerado relevante em relação às 
informações fi nanceiras tomadas em conjunto. 
Em 31 de dezembro de 2019, os ati vos fi nanceiros relacionados à concessão de serviços públicos, as 
contas a receber de longo prazo e os arrendamentos foram ajustados a valor presente. 

2.20) Conversão de moeda estrangeira
As demonstrações fi nanceiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia.
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional 
em vigor na data da transação. Os ati vos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são 
reconverti dos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. Todas as diferenças são 
registradas na demonstração do resultado.

2.21) Lucro por ação
O cálculo básico de lucro por ação é feito através da divisão do lucro líquido do exercício, atribuído aos 
detentores de ações ordinárias e preferenciais, pela quanti dade média ponderada de ações disponíveis 
durante o período, conforme pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33). 
Não há instrumentos nem acordos para a emissão de ações ordinárias e, consequentemente, não há evento 
que possa diluir os dividendos atribuíveis às ações da Companhia e, desta forma, o dividendo básico e o 
diluído são de idênti co valor.

2.22) Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PPLR
No exercício, são registradas provisões para reconhecer a despesa referente à parti cipação dos empregados 
nos resultados. Estes valores são calculados com base em indicadores e metas defi nidas pela Administração 
e apropriadas em contas específi cas nos grupos de custos dos serviços, despesas comerciais e despesas 
administrati vas.

2.23) Redução ao valor recuperável – Impairment
Perda por redução ao valor recuperável de ativos fi nanceiros
Um ati vo fi nanceiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de 
apresentação para apurar se há evidência objeti va de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. 
Um ati vo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objeti va indica que um evento de perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do ati vo, e que aquele evento de perda teve um efeito negati vo nos 
fl uxos de caixa futuros.
Quando o valor justo de ati vos e passivos fi nanceiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser 
obti do de mercados ati vos, é determinado uti lizando-se de técnicas de avaliação, incluindo o método de 
fl uxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles prati cados no mercado, 
quando possível; contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido 
para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados uti lizados como, por 
exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volati lidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores  
podem, eventualmente, afetar o valor justo apresentado dos instrumentos fi nanceiros.
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Perda por redução ao valor recuperável de ativos não fi nanceiros
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ati vos com o objeti vo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração 
ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identi fi cadas e o valor contábil líquido exceder 
o valor recuperável, é consti tuída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. O valor recuperável de um ati vo ou de determinada unidade geradora de caixa é defi nido 
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
Na esti mati va do valor em uso do ati vo, os fl uxos de caixa futuros esti mados são descontados ao seu 
valor presente, uti lizando uma taxa de desconto antes dos impostos que refl ita o custo médio ponderado 
de capital para o segmento em que opera a unidade geradora de caixa. Para a fi nalidade de testar o valor 
recuperável, os ati vos que não podem ser testados individualmente são agrupados no menor grupo de 
ati vos que gera entrada de caixa de uso contí nuo, que são em grande parte independentes dos fl uxos de 
caixa de outros ati vos ou grupos de ati vos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”). 
O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda fi rme em 
uma transação em bases comutati vas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas 
atribuíveis à venda do ati vo, ou, quando não há contrato de venda fi rme, com base no preço de mercado 
de um mercado ati vo, ou no preço da transação mais recente com ati vos semelhantes. Os fl uxos de caixa 
derivam do orçamento para os próximos dez anos e não incluem investi mentos futuros signifi cati vos que 
melhorarão a base de ati vos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à 
taxa de desconto uti lizada no método de fl uxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa 
futuros esperados e à taxa de crescimento uti lizada para fi ns de extrapolação.
Nas datas dos balanços, não foram identi fi cados fatores que indicassem a necessidade de consti tuição de 
provisão para o valor recuperável de ati vos.

2.24) Custo de empréstimo
Custos de emprésti mos compreendem juros e outros custos diretamente relacionados com a aquisição ou 
construção de um ati vo. 
Conforme o ICPC 01, a Companhia capitaliza os custos dos emprésti mos referentes aos ati vos relacionados 
aos contratos de programa de serviços públicos. Após a fi nalização da obra, os valores serão registrados no 
resultado do período em que ocorrerem.

3. JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
Julgamentos
A preparação das demonstrações fi nanceiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos 
e esti mati vas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ati vos e 
passivos, bem como as divulgações de passivos conti ngentes, na data-base das demonstrações fi nanceiras. 
Entretanto, a incerteza relati va a essas premissas e esti mati vas poderia levar a resultados que requeiram 
um ajuste signifi cati vo ao valor contábil do ati vo ou passivo relacionado em períodos futuros.

Estimativas e premissas
As principais premissas relati vas a fontes de incerteza nas esti mati vas futuras na data do balanço, 
envolvendo risco signifi cati vo de causar um ajuste signifi cati vo no valor contábil dos ati vos e passivos no 
próximo exercício fi nanceiro, são apresentadas a seguir:
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Tributos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época 
de resultados tributáveis futuros. Dada a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos 
contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças 
nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrados. 
A Companhia consti tui provisões, com base em esti mati vas cabíveis, para possíveis consequências de 
auditorias por parte das autoridades fi scais das respecti vas jurisdições em que opera. O valor dessas 
provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fi scais anteriores e interpretações 
divergentes dos regulamentos tributários pela enti dade tributável e pela autoridade fi scal responsável. 
Essas diferenças de interpretação podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo das 
condições vigentes no respecti vo domicílio da Companhia. 
Tributo diferido ati vo é reconhecido para todos os prejuízos fi scais não uti lizados e para as diferenças 
temporárias na extensão em que seja provável que haja lucro tributável disponível para permiti r a uti lização 
dos referidos prejuízos. Julgamento signifi cati vo da Administração é requerido para determinar o valor do 
imposto diferido ati vo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis 
futuros, juntamente com estratégias de planejamento fi scal futuras. 

Valor justo de instrumentos fi nanceiros
Quando o valor justo de ati vos e passivos fi nanceiros apresentados no Balanço Patrimonial não puder 
ser obti do de mercados ati vos, é determinado uti lizando técnicas de avaliação, incluindo o método de 
fl uxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles prati cados no mercado, 
quando possível; todavia, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para 
estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados uti lizados como, por exemplo, 
risco de liquidez, risco de crédito e volati lidade. 
Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos 
fi nanceiros.

Benefícios de aposentadoria
Os estudos atuariais realizados para dimensionar as obrigações e custos dos benefí cios de aposentadoria 
e assistência à saúde têm a fi nalidade de atender às exigências de contabilização de passivos/ati vos 
resultantes dos benefí cios oferecidos pelas empresas aos seus empregados, considerando o disposto no 
Pronunciamento Técnico CPC 33(R1), em correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 19 
(IASB – BV 2012).
Os cálculos atuariais efetuados para dimensionar todas estas obrigações são realizados tendo como base 
parâmetros técnicos (premissas atuariais, demográfi cas, econômicas e fi nanceiras), que são reavaliados 
periodicamente visando atestar sua aderência à massa de parti cipantes do plano.

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade 
de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fí sicas ou exposições adicionais identi fi cadas 
como base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
A liquidação das transações envolvendo essas esti mati vas poderá resultar em valores signifi cati vamente 
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divergentes dos registrados nas demonstrações fi nanceiras devido às imprecisões inerentes ao processo 
de sua determinação. A Companhia revisa suas esti mati vas e premissas em um período não superior a um 
ano, efetuando alterações de acordo com eventos processuais.

4. PRONUNCIAMENTOS IFRS
a) Pronunciamentos do IFRS novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019
A Companhia aplicou, pela primeira vez, determinadas normas e alterações em vigor para períodos 
anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019 e decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, 
interpretação ou alteração que tenham sido emiti das, mas que ainda não estão em vigor. 

A natureza e o impacto de cada uma das novas normas e alterações são descritos a seguir: 

IFRS 16 Operações de arrendamento mercantil
A IFRS 16 foi emiti da em janeiro de 2016 e substi tui a IAS 17 Operações de arrendamento mercanti l, a 
IFRIC 4 Como determinar se um acordo contém um arrendamento, o SIC-15 Arrendamentos operacionais 
– Incenti vos - e o SIC-27 Avaliação da substância de transações envolvendo a forma legal de arrendamento. 
A IFRS 16 entrou em vigor para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019 e introduziu um 
único modelo de arrendamento, substi tuindo o conceito de classifi cação entre arrendamento mercanti l 
operacional e fi nanceiro. 
O principal objeti vo é defi nir se existe um arrendamento nos contratos ou se o contrato é uma prestação 
de serviço. Após esta defi nição, se um contrato conti ver um arrendamento, deverá ser contabilizado no 
ati vo, a ser depreciado e no passivo com apropriação de encargos fi nanceiros.
O arrendamento está presente em um contrato, se o contrato incluir ambos:
• Um ati vo identi fi cável especifi cado explícita ou implicitamente.
Neste caso, o fornecedor não tem a práti ca de substi tuir o ati vo, ou a substi tuição não traria nenhum 
benefí cio econômico para o fornecedor.
• O direito de controle do uso do ati vo durante o contrato. 
Neste caso, a Sociedade deve ter autoridade para tomada de decisões sobre o uso do ati vo e capacidade 
de obter substancialmente todos os benefí cios econômicos pelo uso do ati vo.
A norma inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários – arrendamentos de ati vos de “baixo 
valor” (por exemplo, computadores) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, com prazo de arrendamento 
de 12 meses ou menos). 
As análises, na identi fi cação e mensuração dos efeitos na data de adoção inicial, identi fi cação das 
necessidades de modifi cação dos sistemas informati zados uti lizados, desenho e implantação de controles 
internos, políti cas e procedimentos adequados e necessários para coletar e divulgar as informações 
requisitadas nesse novo pronunciamento, foram feitas com auxílio de especialista externo à Companhia.

ICPC 22 – Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
A IFRIC 23 (ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro) estabelece requisitos de 
reconhecimento e mensuração em situações em que a Companhia tenha defi nido, durante o processo de 
apuração dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social), a uti lização de tratamentos 
fi scais incertos, que podem vir a ser questi onados pela autoridade fi scal.
Em situações nas quais determinados tratamentos sejam incertos, a Companhia deve defi nir a probabilidade 
de aceitação das autoridades fi scais em relação ao tema e apresentá-los em separado, apurando eventual 
conti ngência se concluído que a autoridade fi scal não aceitará tal tratamento.
A Companhia passou a considerar os aspectos do IFRIC 23 (ICPC 22) e revisou os julgamentos efetuados na 
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apuração do imposto de renda e contribuição social, concluindo não haver tratamentos incertos uti lizados 
em suas demonstrações fi nanceiras, uma vez que todos os procedimentos adotados para o recolhimento 
de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação aplicável em precedentes judiciais.

b) Pronunciamentos do IFRS emitidos ainda não em vigor em 31 de dezembro de 2019
As normas e interpretações emiti das, mas ainda não adotadas até a data de emissão das demonstrações 
fi nanceiras da Companhia são abaixo apresentadas. Porém, a Administração não espera impactos relevantes 
sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia quando de sua adoção inicial:
Alterações à IFRS 10 e à IAS 28: Venda ou contribuição de ati vos entre um investi dor e sua associada ou 
empreendimento controlado em conjunto (joint venture) - As alterações abordam o confl ito entre a IFRS 
10 e a IAS 28 no tratamento da perda de controle de uma subsidiária que é vendida ou contribuída a uma 
associada ou a um empreendimento controlado em conjunto (joint venture). As alterações esclarecem que 
o ganho ou perda resultantes da intermediação de venda ou contribuição de ati vos que consti tuem um 
negócio, conforme defi nido na IFRS 3, entre um investi dor e sua associada ou joint venture, são reconhecidos 
(as) na íntegra. Qualquer ganho ou perda resultante da intermediação de venda ou contribuição de ati vos 
que não consti tuam um negócio, no entanto, são reconhecidos (as) somente na extensão das parti cipações 
de investi dores não relacionados na associada ou joint venture. 
O IASB adiou indefi nidamente a data de vigência das referidas alterações, mas uma enti dade que adotar 
as alterações antecipadamente deve aplicá-las prospecti vamente.
Entretanto, essas alterações não têm efeito sobre a posição patrimonial e fi nanceira e o desempenho das 
operações, uma vez que a Companhia não possui diferenças temporárias dedutí veis ou ati vos que estejam 
no âmbito das alterações.

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
a) Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2019 31/12/2018

Depósitos bancários livres  66.849  37.678 
Depósitos bancários vinculados  26.132  28.485 

Total  92.981  66.163 

A conta Depósitos bancários vinculados apresenta valores referentes a liberações/desembolsos de recursos de 
terceiros vinculados aos contratos de fi nanciamento e repasse celebrados junto aos agentes fi nanceiros (Caixa, 
BNDES, Funasa e Focem). 
Os referidos recursos mantêm-se aplicados em contas bancárias exclusivamente dedicadas à operacionalização 
fi nanceira dos contratos para execução de investi mentos em sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário.

b) Aplicações fi nanceiras
As aplicações fi nanceiras de longo prazo totalizam R$ 70.196 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 66.965 em 
31 de dezembro de 2018) e referem-se a valores depositados para consti tuição de garanti as contratuais de 
operações de fi nanciamento/emprésti mos pactuados junto aos agentes fi nanceiros Caixa Econômica Federal 
e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, desti nados à execução do plano de investi mentos 
da Companhia, contemplando ações de ampliação/melhorias nos sistemas de abastecimento de água, 
desenvolvimento comercial/insti tucional e implantação/ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário.
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O montante do ati vo não circulante tem o seguinte cronograma por ano de vencimento:

Banco Ano Valor
Caixa Econômica Federal - ANA 2021 7.490
Banrisul Garanti a Debêntures 2021 3.537
Banrisul Reserva BNDES - PAC 1 2023 5.745
Banrisul Reserva BNDES - PAC 2 2027 1.909
Banrisul Reserva BNDES - PAC 2 e Repactuação 2029 6.102
Caixa Econômica Federal - Reserva 2034 45.413
Total 70.196

6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
31/12/2019 31/12/2018

Contas a  receber vincendas
  Parti cular 182.888 175.086
  Pública 8.520 9.146
Contas a receber vencidas
  Parti cular 85.960 79.048
  Pública 8.575 7.444
Receitas a faturar 92.651 82.386
Total de contas a receber 378.594 353.110
Provisão para perdas esperadas  (13.715)  (3.774)

364.879 349.336
Circulante 359.533 342.051
Não circulante 5.346 7.285

Os valores de contas a receber estão compostos da seguinte forma:

31/12/2019 31/12/2018
Particular Pública Particular Pública

A vencer  182.888  8.520  175.086  9.146 
Créditos vencidos - 01 a 30 dias  58.765  5.908  53.276  3.601 
Créditos vencidos - 31 a 90 dias  19.144  573  17.341  1.669 
Créditos vencidos - 91 a 180 dias  6.643  178  6.179  652 
Créditos vencidos - mais de 181 dias  1.408  1.916  1.457  866 
Total  268.848  17.095  254.134  16.590 

O saldo de contas públicas corresponde ao faturamento pela prestação de serviços de água e esgoto para 
órgãos e autarquias dos poderes federal, estadual e municipal. As faturas do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul têm sido liquidadas através de encontro de contas com dividendos e juros sobre capital 
próprio a pagar.
A conta “Receitas a faturar” se refere aos serviços prestados e não faturados, com base no consumo médio 
de cada rota de faturamento, aplicado ao período entre a data da últi ma leitura e o fi nal do mês (nota 2.16). 
A provisão para perda esperada foi consti tuída considerando a expectati va de perda futura da conta 
clientes. 
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31/12/2019 31/12/2018
Saldo no início do exercício  (3.774)  (6.038)
Adições  (20.303)  (17.836)
Reversões/realização de perda 10.362 20.100
Saldo no fi nal do exercício  (13.715)  (3.774)

7. ESTOQUES
31/12/2019 31/12/2018

Tubulações de água e esgoto  68.897  59.135 
Materiais de tratamento/laboratório  5.889  5.167 
Materiais diversos  19.750  17.959 
Total  94.536  82.261 

Os materiais em almoxarifado são desti nados ao consumo, à manutenção de sistemas de água e esgoto. 
Os materiais desti nados à aplicação em obras são classifi cados como ati vos de contratos.

8. TRIBUTOS
a) Créditos fi scais diferidos

Composição da contribuição social diferida (2019) e imposto de renda/contribuição social diferidos (2018)
31/12/2019 31/12/2018

Contribuição social diferida sobre diferenças temporárias:
   Passivo atuarial  846.590  982.864 
   Provisões para débitos com exigibilidade suspensa  12.314  10.357 
   Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  789.675  832.349 
   Provisões para perda esperada  13.715  3.774 
   Provisões para perdas - diversas  9.610  9.610 
   Provisões reclamações Prefeitura de Novo Hamburgo  (88.744)  58.792 
   Reserva de reavaliação  (58.084)  (74.239)
   Efeitos da adoção do ICPC01 - contratos de concessão  (230.467)  (245.358)
   Encargos fi nanceiros capitalizados  (255.360)  (235.913)
   Variação cambial tributada por regime de caixa  1.940  2.742 
   Outras provisões e diferenças temporárias  (26.598)  (8.423)
Total das diferenças temporárias 1.014.591 1.336.555
Alíquota vigente 9% 34%
Total da contribuição social  e imposto de renda diferidos líquidos 91.313 454.428

Conciliação alíquota efetiva
31/12/2019 31/12/2018

Lucro antes da contribuição social (CSLL)  635.527  387.672 
Alíquota vigente 9% 34%
Expectati va de despesa de CSLL, de acordo com a alíquota vigente  (57.197)  (131.808)
Efeito da CSLL sobre as diferenças permanentes:
Juros sobre capital próprio  10.257  45.489 
Incenti vos fi scais  -    7.776 
Outras diferenças permanentes  ( 921)  (17.042)
Contribuição social no resultado  (47.861)  (95.585)
Corrente  (31.343)  (123.287)
Diferido  (16.518)  27.702 
Alíquota efeti va 8% 25%



6160

www.corsan.com.br

 

Em razão da imunidade tributária obti da de imposto de renda (nota 2.15), a alíquota aplicada a parti r de 
2019 passou a ser de 9% relati va à contribuição social. Em 31 de dezembro de 2018, a alíquota aplicada 
era de 15%, mais adicional de 10% para o imposto de renda e 9% para a contribuição social.
No exercício de 2019, a Companhia contabilizou a baixa do saldo de imposto de renda diferido, gerando 
um impacto negati vo de R$ 286.513 no resultado.

b) Débitos fi scais diferidos

31/12/2019 31/12/2018
Cofi ns Pasep Total Cofi ns Pasep Total

RTT  13.744  2.983  16.727  6.168  1.339  7.507 
Valor passivo  (13.744)  (2.983)  (16.727)  (6.168)  (1.339)  (7.507)

Criado em 2008, o Regime Tributário de Transição (RTT) tratava de ajustes tributários decorrentes dos 
novos métodos e critérios contábeis que estavam sendo implantados na época, entre os quais a Lei nº 
11.638/2007. 
Optati vo nos anos-calendário de 2008 e 2009, o Regime Tributário de Transição tornou-se obrigatório a 
parti r de 2010, para todas as empresas. O RTT vigorou até 2015 e, a parti r de então, o saldo passou a ser 
realizado conforme defi nido na Lei 12.973/2014.

c) Tributos a recuperar

 Circulante  Não circulante 
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Imposto de renda a recuperar  -    8.760  9.892  -   
Contribuição social a compensar  10.384  1.015  1.074  -   
Total  10.384  9.775  10.966  -   

9. INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS

Município Natureza 31/12/2019 31/12/2018
Novo Hamburgo Serviço da dívida  39.162  -   
Novo Hamburgo Indenização ao patrimônio  142.487  -   
Novo Hamburgo Faturas de água  32.523  -   
Bagé Faturas de água  9.549  1.989 
Cachoeirinha Tributária  1.010  -   
São Gabriel Tributária  37  -   
Total  224.768  1.989 

Novo Hamburgo: 
a) Por força de decisão judicial exarada no processo nº 001/1.15.0168335-8, que tramitou perante a 
3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, restou o Município de Novo 
Hamburgo condenado a indenizar a Corsan pelo ressarcimento dos fi nanciamentos contraídos para a 
prestação dos serviços de saneamento que eram executados no Município de Novo Hamburgo. O referido 
processo transitou em julgado, resultando na expedição de precatório.
b) A ação judicial nº 001/1.05.0286812-4, discuti u a indenização relati va ao patrimônio que a Corsan 
deti nha no Município de Novo Hamburgo, afetado à prestação do respecti vo serviço. O referido processo 
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transitou em julgado, resultando na expedição de precatório.
c) Por força de decisão judicial exarada no processo nº 001/1.05.0286844-2, que tramitou perante a 
3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, restou o Município de Novo 
Hamburgo condenado a pagar à Corsan faturas de água devidas pelo Município no período de 12/1998 a 
12/2016. O referido processo transitou em julgado, resultando na expedição de precatório.
Com base no parecer da Superintendência Jurídica, que reforça que os precatórios do município vêm sendo 
pagos regularmente, e na posição da Administração de não haver perspecti va de retomada do sistema a 
Companhia reverteu a provisão para perda consti tuída.

Bagé:
Por força de decisão judicial exarada no processo nº 001/1.05.2084867-9, que tramitou perante a 1ª Vara 
da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, restou o Município de Bagé condenado 
a pagar à Corsan faturas de água devidas pelo Município relati vas ao período de 04/1987 a 09/1992. O 
referido processo transitou em julgado, resultando na expedição de precatório.

Cachoeirinha:
Por força de decisão judicial exarada no processo nº 086/1.15.0000427-4, que tramitou perante a 2ª Vara 
Cível da Comarca de Cachoeirinha, restou o Município de Cachoeirinha condenado a ressarcir à Corsan o 
IPTU pago pela Companhia no período de 2010 a 2015, já que a Corsan é imune a tal imposto. O referido 
processo transitou em julgado, resultando na expedição de precatório.

10. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO
Refere-se a áreas para construção e/ou ampliação de seus sistemas de água e esgoto que foram
desapropriadas, aguardando documentação de transferência de propriedade para a Corsan.

11. ATIVOS FINANCEIROS CONTRATUAIS
A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2019, R$ 341.039 a receber do poder concedente 
(municípios), referente ao montante esperado de ressarcimento do valor residual da infraestrutura ao 
fi nal das concessões (R$ 365.781 em 31 de dezembro de 2018). Este valor foi ajustado ao respecti vo 
valor presente no reconhecimento inicial, tendo sido descontado pelo custo médio ponderado de capital, 
conforme segue:

31/12/2019 31/12/2018
Ati vos fi nanceiros  872.825  953.242 
( - ) Ajuste a valor presente  (531.786)  (587.461)
Total  341.039  365.781 

Movimentação do ativo fi nanceiro 31/12/2019 31/12/2018
Saldo no início do exercício  365.781  458.612 
Consti tuição/realização de AVP  31.241  41.298 
Adições/(baixas)  (26.209)  (38.304)
Transferências líquidas  (29.774)  (95.825)
Saldo no fi nal do exercício  341.039  365.781 

Transferência de bens e serviços da Corsan para o poder concedente
a) Uruguaiana: No ano de 2014, foi ajuizada ação de indenização, estando ainda pendente de julgamento. 
O saldo deste contrato em 31 de dezembro de 2019 totaliza R$ 32.190 (R$ 24.991 em 31 de dezembro 
de 2018).
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b) São Gabriel: Após retomada, pelo Município de São Gabriel, dos serviços de água e esgoto que eram 
prestados pela Corsan, foi ajuizada ação judicial de cobrança relati va ao patrimônio que era afetado à 
execução dos citados serviços, estando ainda pendente de julgamento. O saldo deste contrato em 31 de 
dezembro de 2019 totaliza R$ 3.831 (R$ 3.816 em 31 de dezembro de 2018).
c) Teutônia: Após retomada, pelo Município de Teutônia, dos serviços de água e esgoto que eram prestados 
pela Corsan, foi ajuizada ação judicial de cobrança relati va ao patrimônio que era afetado à execução dos 
citados serviços, estando ainda pendente de julgamento. O saldo deste contrato em 31 de dezembro de 
2019 totaliza R$ 296 (R$ 304 em 31 de dezembro de 2018).

12. ATIVOS DE CONTRATOS

Custo

Obras em 

andamento

Estoques 

para obras

Total dos ativos 

de contratos
Saldos em 31/12/2018  1.358.820  37.500  1.396.320 
Adições  272.230  1.398  273.628 
Baixas e perdas  (64)  -    (64)
Transferências para intangível  (39.051)  (5.590)  (44.641)
Saldos em 31/12/2019  1.591.935  33.308  1.625.243 

As adições compreendem R$ 90.312 para sistemas de água e R$ 181.918 para sistemas de esgoto.
O critério de classifi cação está descrito na nota 2.10.

13. IMOBILIZADO

Custo

Sistemas 

de esgoto

Bens de 

uso geral

Obras em 

andamento

Total do 

imobilizado
Saldos em 31/12/2018 22.128 384.482 3.070 409.680
Adições 24 19.563 411 19.998
Baixas  -    (58)  -    (58)
Transferências  382  851  (1.734)  (501)
Saldos em 31/12/2019 22.534 404.838 1.747 429.119

Depreciação
Saldos em 31/12/2018  (19.344)  (268.711)  -    (288.055)
Depreciações  (343)  (21.257)  -    (21.600)
Baixas  -    23  -    23 
Transferências  -    70  -    70 
Saldos em 31/12/2019  (19.687)  (289.875)  -    (309.562)

Saldos líquidos em 31/12/2018 2.784 115.772 3.070 121.625
Saldos líquidos em 31/12/2019 2.847 114.963 1.747 119.557

A depreciação do exercício apropriada ao resultado como custo do serviço prestado foi de R$ 10.913 
(R$ 11.800 em 31 de dezembro de 2018), R$ 1.828 (R$ 1.847 em 31 de dezembro de 2018) como despesa 
comercial e R$ 8.859 (R$ 6.040 em 31 de dezembro de 2018) como despesa administrati va.
Sob a rubrica “sistemas de esgotos”, são registrados itens do ati vo imobilizado uti lizados pela Companhia 
em ati vidades próprias ou para prestação de serviços não relacionados à concessão pública, como, por 
exemplo, tratamento de esgoto de condomínios industriais privados.
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Sob a rubrica “bens de uso geral”, são registrados terrenos, imóveis, veículos e máquinas uti lizados pela 
Companhia em ati vidades indiretas necessárias para o funcionamento e consecução das ati vidades 
relacionadas à concessão pública.

14. INTANGÍVEL

Custo

Sistemas de 

abastecimento de água

Sistemas 

de esgoto

Bens de 

uso geral

Licenças de 

software

Total do 

intangível
Saldos em 31/12/2018  1.156.385  1.103.411  187.667  -    2.447.463 
Adições  17.630  3.491  8.928  7.998  38.047 
Baixas  (12.626)  -    (2)  -    (12.628)
Transferências  55.870  32.479  7.154  -    95.503 

Saldos em 31/12/2019  1.217.259  1.139.381  203.747  7.998  2.568.385 

Amortização
Saldos em 31/12/2018  (354.957)  (211.712)  (75.366)  -    (642.035)
Amorti zações  (53.741)  (36.426)  (13.273)  -    (103.440)
Baixas  12.565  -    2  -    12.567 
Transferências  -    -    (78)  -    (78)

Saldos em 31/12/2019  (396.133)  (248.138)  (88.715)  -    (732.986)

Saldos líquidos em 31/12/2018  801.428  891.699  112.301  -    1.805.428 
Saldos líquidos em 31/12/2019  821.126  891.243  115.032  7.998  1.835.399 

A amorti zação do exercício apropriada ao resultado como custo do serviço prestado foi de R$ 103.440 
(R$ 108.886 em 31 de dezembro de 2018).
Sob a rubrica “bens de uso geral”, são registrados imóveis e equipamentos necessários à administração e 
manutenção dos sistemas de água e esgoto diretamente relacionados à concessão pública. Tais ati vos têm 
vida úti l específi ca.
Licença de uso de soft ware não apresenta amorti zação, pois o projeto está em fase de implantação (nota 
2.11).
O valor dos custos de emprésti mo capitalizados durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 é 
de R$ 22.024 (R$ 23.075 em 31 de dezembro de 2018). 

15. DIREITOS DE USO DE ATIVOS E PASSIVOS DE ARRENDAMENTOS
a) Ativos de direito de uso

Ativo - Imobilizado Imóveis Veículos

Equipamentos 

de informática Total 
Adoção inicial - CPC 06(R2)/IFRS 16  4.858  71.484  8.145  84.487 
Novos contratos  2.916  -    -    2.916 
(-) Depreciação acumulada  (2.486)  (18.892)  (1.733)  (23.111)
Saldos em 31/12/2019  5.288  52.592  6.412  64.292 
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b) Passivos de arrendamento 

Passivo Imóveis Veículos

Equipamentos 

de informática Total

Adoção inicial - CPC 06(R2)/IFRS 16  4.858  80.065  9.267  94.190 
(-) AVP - Adoção inicial - CPC 06(R2)/IFRS 16  -    (8.579)  (1.122)  (9.701)
Novos contratos  3.244  -    -    3.244 
(-) AVP - Novos contratos - CPC 06(R2)/IFRS 16  (329)  -    -    (329)
(-) Pagamentos  (2.411)  (22.410)  (2.224)  (27.045)
Realização do AVP  13  3.518  490  4.021 
Saldos em 31/12/2019  5.375  52.594  6.411  64.380 
Circulante  23.445 
Não circulante  40.935 

A metodologia uti lizada está descrita na nota 2.9.

c) Cronograma de vencimento dos arrendamentos

 Ano de vencimento  Imóveis  Veículos 

 Equipamentos de 

informática  Total 
2020  2.587  21.885  1.717  26.189 
2021  1.345  21.520  2.458  25.323 
2022  869  14.250  2.458  17.577 
2023  787  -    409  1.196 
2024  103  -    -    103 

 5.691  57.655  7.042  70.388 
Juros embuti dos  (316)  (5.061)  (631)  (6.008)

Saldo do passivo de arrendamento  5.375  52.594  6.411  64.380 

d) Direito potencial de Pasep/Cofi ns a recuperar
A seguir, é apresentado quadro indicati vo do direito potencial de Pasep/Cofi ns a recuperar, embuti do 
na contraprestação de arrendamento/locação, conforme os períodos previstos para pagamento. Saldos 
nominais e saldos ajustados a valor presente:

Fluxo de caixa Nominal Ajustado a valor presente
Contraprestação do arrendamento  68.243  62.219 
Pasep/Cofi ns (9,25%)  6.312  5.755 
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e) “Misleading” provocado pela aplicação do CPC 06(R2)
A Companhia, em plena conformidade com o CPC 06(R2), na mensuração e na remensuração de seu 
passivo de arrendamento e do direito de uso, procedeu ao uso da técnica de fl uxo de caixa descontado 
sem considerar a infl ação futura projetada nos fl uxos a serem descontados, conforme vedação imposta 
pelo CPC 06(R2). Tal vedação gera distorções relevantes na informação a ser prestada, dada a realidade 
atual das taxas de juros de longo prazo no ambiente econômico brasileiro.
Assim, para resguardar a representação fi dedigna da informação, e para atender à orientação das áreas 
técnicas da CVM visando preservar os investi dores do mercado brasileiro, são apresentados os saldos 
comparati vos do passivo de arrendamento, do direito de uso, da despesa fi nanceira e da despesa de 
depreciação do exercício social encerrado:

Fluxo real 01/01/2019 31/12/2019
Passivo de arrendamento  94.190  70.388 
Juros embuti dos  (9.701)  (6.008)

 84.489  64.380 

Fluxo infl acionado 01/01/2019 31/12/2019
Passivo de arrendamento  100.906  75.411 
Juros embuti dos  (10.393)  (6.436)

 90.513  68.975 

16. SEGUROS
Em função das característi cas de suas operações serem multi localizadas, com base em programa de 
gerenciamento de riscos, através de análise de priorização com a análise da baixa probabilidade e pequeno 
impacto representando pequenos problemas e prejuízos, a Companhia não adota políti ca de transferir o 
risco de sinistro através de contratação de seguros.

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Indexador
Taxa de 

juro anual
Último 

vencimento

Circulante Não circulante

Instituição 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

BNDES TJLP 2,61% 15/07/29  42.504  38.200  136.825  170.659 
BNDES - FINEM IPCA-IBGE 2,78% 15/08/38  466  447  59.950  50.000 
BNDES - CG SELIC AC. 2,50% 15/11/23  315  297  107.051  101.014 
BID - Projeto "Pró-Guaíba" US DÓLAR 4,16% 26/07/20  14.980  14.763  -    14.139 
Caixa Econômica Federal UPR 6,08% 15/07/38  10.644  9.977  190.816  189.778 
Prefeitura Municipal de 
Encantado

UPR 6,00% 06/05/30  73  144  840  784 

Prefeitura Municipal de Osório UPR 6,00% 04/08/30  1.873  1.637  15.164  16.384 
Prefeitura Municipal de Torres UPR 6,00% 05/04/28  344  346  2.203  2.503 
Total 71.199 65.811 512.849 545.261

O fi nanciamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID foi contratado com a fi nalidade de 
recuperação e gerenciamento ambiental da Bacia Hidrográfi ca do Guaíba.
Os contratos com as Prefeituras Municipais de Encantado, de Osório e de Torres foram fi rmados junto à Caixa 
Econômica Federal visando à construção e ampliação do esgotamento sanitário dos respecti vos municípios.
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Com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – FINEM, existem dois subcréditos 
obti dos para implantação, ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário dos municípios 
de Campo Bom, Jaguarão, Rio Grande, Santa Maria, Torres e Xangri-Lá, para renovação do parque de 
hidrômetros e implantação de sistemas padronizados de telemetria em diversos municípios do Estado do 
Rio Grande do Sul.
O crédito do BNDES – CG foi desti nado ao apoio fi nanceiro para capital de giro.
Os demais emprésti mos e fi nanciamentos foram desti nados à ampliação e modernização dos sistemas 
de esgoto e abastecimento de água em diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Estes estão 
garanti dos pela arrecadação da receita da Corsan, até o limite do saldo devedor de cada contrato na data dos 
balanços.
Determinados contratos manti dos com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social - BNDES 
possuem cláusulas fi nanceiras que estabelecem metas de desempenho econômico-fi nanceiro, que, se 
cumpridas, possibilitam à Companhia uma redução em sua taxa de juros contratual. Os juros sobre estes 
emprésti mos são apropriados considerando os impactos decorrentes da aplicação de tais cláusulas. 
De acordo com cláusula contratual, a Companhia se obriga a consti tuir e manter, durante toda a vigência 
do contrato, uma aplicação vinculada como garanti a com saldo mínimo e os seguintes índices, apurados 
anualmente com base nas demonstrações fi nanceiras completas anuais.

Índices contrato 08.2.0251.1 e 09.2.0953.1 BNDES Metas Realizado 2019 Garantia

Dívida líquida / EBTIDA Igual ou inferior a 2,0 0,76
R$ 5.739Cobertura do serviço da dívida Igual ou superior a 1,9 3,38

(Investi mentos - aportes) / receita líquida Igual ou inferior a 18% 12%

Índices contrato 14.2.0430.1 BNDES Metas Realizado 2019 Garantia

Dívida líquida / EBTIDA Igual ou inferior a 2,1 0,76
R$ 394

Índice de cobertura do serviço da dívida total Igual ou superior a 1,9 3,38

Índices contrato 11.2.0801.1 BNDES Metas Realizado 2019 Garantia

Endividamento líquido total / EBTIDA Igual ou inferior a 2,1 0,76
R$ 1.908Índice de cobertura do serviço da dívida total Igual ou superior a 1,9 3,38

(Investi mentos - ajustes) / receita líquida Igual ou inferior a 26% 12%

Índices contrato 12.2.0524.1 BNDES Metas Realizado 2019 Garantia

Dívida Líquida total / EBTIDA Igual ou inferior a 2,1 0,76
R$ 5.702Índice de cobertura do serviço da dívida total Igual ou superior a 1,9 3,38

Margem / EBTIDA Igual ou superior a 20% 29%

Índices contrato 18.2.0259.1 BNDES Metas Realizado 2019 Garantia

Dívida líquida + outras dívidas / EBITDA ajustado Igual ou inferior a 4,0 1,89
Sem garanti a

Índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) Igual ou superior a 1,5 3,38
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Em 31 de dezembro de 2019 os índices foram integralmente atendidos.

O montante do passivo não circulante tem o seguinte cronograma por ano de vencimento:

Ano Valor
2021 71.801
2022 74.055
2023 69.374
2024 34.309
2025 35.598
Após 2025 227.712
Total 512.849

18. DEBÊNTURES
Em 2 de dezembro de 2010, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a emissão Privada de Debêntures 
Simples, conforme contratos de cessão fi duciária de direitos creditórios com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e BNDES Parti cipações S.A. – BNDESPAR.
Foram emiti das 93 debêntures no valor total de R$ 57.509, em 03 séries, sendo emiti das 28 debêntures 
na primeira série, 30 debêntures na segunda série e 35 debêntures na terceira série.
Os recursos da primeira, segunda e terceira emissão foram captados conforme segue: 
Primeira emissão: são 28 debêntures simples, nominati vas e não conversíveis em ações, com data de 
emissão de 16 de abril de 2012, com 3 anos de carência do principal e vencimentos em 85 parcelas 
mensais. 
Segunda emissão: são 30 debêntures simples, nominati vas e não conversíveis em ações, com data de 
emissão de 25 de março de 2013, com 37 meses de carência do principal e vencimentos em 7 parcelas 
anuais. 
Terceira emissão: são 35 debêntures simples, nominati vas e não conversíveis em ações, com data de 
emissão de 16 de dezembro de 2014, com 36 meses de carência do principal e vencimentos em 85 parcelas 
mensais.

Taxa de juros anual

Circulante Não circulante
Indexador 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

1ª Emissão TJLP 1,92%  2.370  2.099  197  2.823 
2ª Emissão IPCA 1,92%  4.258  4.172  4.105  7.910 
3ª Emissão TJLP 1,92%  2.963  2.961  246  3.191 
Total  9.591  9.232  4.548  13.924 

O montante do passivo não circulante tem o seguinte cronograma por ano de vencimento:

Ano Valor
2021 4.548
Total 4.548
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De acordo com cláusula contratual, a Companhia se obriga a consti tuir e manter, durante toda a vigência 
do contrato, uma aplicação vinculada como garanti a com saldo mínimo e os seguintes índices, apurados 
anualmente com base nas demonstrações fi nanceiras completas anuais.

Índices Metas Realizado 2019 Garantia
Endividamento líquido total/EBTIDA Igual ou inferior a 2,1 0,76

R$3.534Índice de cobertura do serviço da dívida total Igual ou superior a 1,9 3,38
Investi mentos/receita líquida Igual ou inferior a 26% 12%

Em 31 de dezembro de 2019, os índices foram integralmente atendidos.

19. PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Imposto ou 

Contribuição

Taxa de 

juros

Último 

vencimento

Circulante Não circulante

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Cofi ns Selic  04/2022  7.524  7.137  15.049  21.414 
Pasep Selic  04/2022  1.634  1.550  3.267  4.649 
Contribuição social Selic  04/2022  781  741  1.563  2.223 
Imposto de renda Selic  04/2022  5.316  5.043  10.632  15.129 
Total  15.255  14.471  30.511  43.415 

20. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
31/12/2019 31/12/2018

Alvorada 1.892  -   
Canoas 18.000  -   
Gravataí 11.492  -   
Santa Maria 18.000  -   
Santo Ângelo 4.219  -   
Total 53.604  -   

21. CONTRATOS DE REPASSE
31/12/2019 31/12/2018

Orçamento Geral da União - OGU  36.145  16.189 
Agência Nacional de Águas - ANA  5.142  5.142 
Fundo Convergência Estrutural do Mercosul - Focem  2.150  -   
Total  43.437  21.331 

a) Orçamento Geral da União - OGU
A Corsan assinou contratos junto à União para recebimento de recursos a fundo perdido para aplicação 
em investi mentos de água e esgoto. Até 31 de dezembro de 2019, foi liberado um total de R$ 338.634, 
referente a 53 contratos junto ao Ministério das Cidades e 20 contratos junto à Fundação Nacional de 
Saúde – Funasa. Por força de convênio com o Governo Estadual, a Corsan foi autorizada a proceder 
aumento de capital, sendo que R$ 255.306 foram incorporados ao seu Capital Social nos anos de 
2011 e 2015, R$ 47.183 estão contabilizados como adiantamento para futuro aumento de capital, 
R$ 36.145 estão inscritos no passivo não circulante, derivados de 11 contratos que ainda não se 
encontram fi nalizados ou possuem a possibilidade de devolução dos valores recebidos, bem como da 
atualização fi nanceira até sua prestação de contas fi nal e novas liberações no exercício de 2019.
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b) Agência Nacional das Águas – ANA
Foi assinado contrato 092/Ana/2014 – Prodes entre a Agência Nacional das Águas – ANA e a Companhia, 
que tem por propósito a transferência de recursos a tí tulo de compra de esgoto tratado no município de 
Erechim. Os valores são transferidos à Companhia de acordo com o cronograma de execução fi nanceira e 
com o plano de aplicação.

c) Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul – Focem
Foi aprovado em 30 de novembro de 2011 o projeto Saneamento Urbano Integrado Aceguá/Brasil e 
Aceguá/Uruguai para a implantação de obras de infraestrutura hídrica para contenção e adução de água 
bruta, de saneamento ambiental e de macrodrenagem.

22. PROVISÃO PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS
As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas consideram o estágio atual dos processos judiciais 
em andamento, sendo classifi cadas no passivo, conforme a expectati va de desembolso, na hipótese de 
sentença ou decisão desfavorável, e foram contabilizados de acordo com a expectati va de perda “provável”, 
com base na opinião dos Administradores e da Superintendência Jurídica da Companhia.

A provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas é composta como segue:

31/12/2019 31/12/2018
Trabalhistas Cíveis e tributários Trabalhistas Cíveis e tributários

Saldo inicial  675.311  157.038  553.330  124.768 
Adições  280.282  7.744  268.969  38.184 
Saques/reversões  (302.412)  (51.664)  (165.982)  (11.964)
Despesas fi nanceiras  16.750  6.626  18.994  6.050 
Saldo fi nal  669.931  119.744  675.311  157.038 
Total  789.675  832.349 
Circulante  193.821  144.596 
Não circulante  595.854  687.753 

Os depósitos judiciais efetuados em conexão com as provisões podem ser assim representados: 

31/12/2019 31/12/2018

Saldo inicial  388.758  327.629 
Adições  285.996  249.338 
Saques/reversões  (263.525)  (188.209)
Saldo fi nal  411.229  388.758 
Circulante  171.450  129.338 
Não circulante  239.779  259.420 
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Ações trabalhistas
a) Processo 0114000-44.1996.5.04.0122 Arno dos Reis Junqueira - Trata-se de ação com pedido de 
suplementação de aposentadoria, ou, sucessivamente, pedido de reintegração no emprego. Após 
tramitação em todas as instâncias judiciais, a Corsan restou condenada a reintegrar no emprego o Autor, 
nas mesmas condições (cargo e função) que deti nha antes da demissão, com o pagamento, desde o 
afastamento até a efeti va reintegração, de todas as parcelas salariais postuladas na inicial. O processo 
encontra-se em fase de execução. Essa provisão totaliza, em 31 de dezembro de 2019, R$ 13.265 
(R$ 15.096 em 31 de dezembro 2018).
b) Nos autos do processo de nº 0000972-51.2012.5.04.0021 ajuizado pelo Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado do Rio Grande do Sul - Sintec, a Corsan foi condenada a pagar 
diferenças salariais decorrentes da consideração de diversas parcelas de natureza salarial na base de 
cálculo do adicional de periculosidade. A execução é defi niti va. A Corsan, a fi m de minorar o impacto no 
fl uxo de caixa, apresentou proposta de acordo parcial. Esta provisão totaliza em 31 de dezembro de 2019 
R$ 9.450 (R$ 22.272 em 31 de dezembro de 2018).
c) Nos autos do processo nº 0190300-60.2004.5.04.0221 ajuizada pelo Sindiágua, a Corsan foi condenada 
ao pagamento de adicional noturno e diferenças de horas extras em razão do cômputo da jornada 
reduzida, em parcelas vencidas e vincendas, bem como às diferenças salariais decorrentes da concessão 
de promoções por anti guidade, também em parcelas vencidas e vincendas. Esta provisão totaliza em 31 de 
dezembro de 2019 R$ 12.769 (R$ 9.402 em 31 de dezembro de 2018).
d) Outras reclamatórias trabalhistas - Estas se referem a reclamatórias movidas por empregados, 
ex-empregados e prestadores de serviços terceirizados da Companhia e totalizam 3.206 ações. 
Em 31 de dezembro de 2019, as provisões referentes a outras reclamatórias trabalhistas totalizam 
R$ 634.447 (R$ 628.541 em 31 de dezembro de 2018). 
Dentre as ações trabalhistas, existem aquelas com prognósti cos de perdas possíveis, para as quais a 
Companhia não consti tuiu provisão, no valor de R$ 220.295 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 253.307 
em 31 de dezembro de 2018).

Ações cíveis e tributárias
a) Ação ENC Empreiteira de Obras Ltda. (e como solidária Andrade Guti errez) - A Companhia recebeu uma 
noti fi cação n° 026/1.06.0003391-7 referente a processo movido pela Empreiteira de Obras Ltda. contra a 
Corsan e Construtora Andrade Guti errez S/A, na qual a demandada buscou a condenação da Construtora 
Andrade Guti errez S/A ao pagamento de quanti a ati nente ao desequilíbrio econômico-fi nanceiro do 
contrato de subempreitada fi rmado pelas mesmas para a execução da obra de construção do projeto 
denominado Lago Dourado. A Companhia consti tuiu provisão para perda em 31 de dezembro de 2019 no 
montante de R$ 4.668 (R$ 4.668 em 31 de dezembro de 2018).
b) O processo 001/1.16.0062447-3 ajuizado pela empresa Goetze Lobato Engenharia, em 27/05/2016, 
ação em face da Corsan, pretendendo obter indenização por alegado desequilíbrio econômico-fi nanceiro 
do contrato fi rmado para a execução de estação de tratamento de esgoto sanitário e implantação de 
sistema de esgoto sanitário na região de Esteio e Sapucaia do Sul. Apresentada contestação pela Corsan, 
o feito encontra-se atualmente na fase instrutória. A Companhia consti tuiu provisão para perda em 31 de 
dezembro de 2019 no montante de R$ 11.958 (R$ 11.958 em 31 de dezembro de 2018).
c) A empresa Marco Projetos Ltda. ajuizou ação em face da Corsan, em 19/09/2016, processo sob nº 
001/1.16.0124873-4, pretendendo obter indenização referente ao contrato fi rmado para ampliação do 
sistema de esgoto sanitário nas localidades de Esteio e Sapucaia do Sul. A empresa requereu a recomposição 
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do equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato. Apresentada contestação pela Corsan, o feito encontra-se 
atualmente na fase instrutória. A Companhia consti tuiu provisão para perda em 31 de dezembro de 2019 
no montante de R$ 7.328 (R$ 7.328 em 31 de dezembro de 2018).
d) A empresa Marco Projetos Ltda. ajuizou ação em face da Corsan, em 11/08/2016, processo sob nº 
001/1.16.0095286-1, pretendendo obter indenização referente ao contrato fi rmado para a execução 
de obras da nova estação de tratamento de esgoto de Alvorada. A empresa requereu a recomposição 
do equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato. Além disso, afi rmou que a Corsan não pagou diversas 
faturas no prazo pactuado, gerando prejuízos. Apresentada contestação pela Corsan, o feito encontra-se 
atualmente na fase instrutória. A Companhia consti tuiu provisão para perda em 31 de dezembro 2019 no 
montante de R$ 7.033 (R$ 7.033 em 31 de dezembro de 2018).
e) Em 29 de agosto de 2012, a Corsan recebeu o Auto de Infração lavrado pela Delegacia da Receita 
Federal do Brasil, no total de R$ 4.648 a tí tulo de IRPJ e CSLL sobre exclusões indevidas do lucro líquido, 
de valores contabilizados devidos à Fundação Corsan, processo nº 11080730926/2012-49. A Companhia 
protocolou Processo Administrati vo de Impugnação, o qual ainda não foi julgado. A Companhia possui 
provisão para a totalidade do valor questi onado, a qual totaliza em 31 de dezembro de 2019 R$ 6.798 
(R$ 6.335 em 31 de dezembro de 2018).
f) Outras reclamatórias - As ações referem-se, em sua maioria, a reclamações de preços e/ou qualidade 
dos serviços, e transitam tanto no Juizado Especial Cível - JEC quanto na Justi ça Comum Estadual. Em 
um segundo patamar, estão ações indenizatórias por danos ao patrimônio, ações de desapropriação, 
ações civis públicas, ações cominatórias, ações populares, entre outras. As ações tributárias referem-se, 
principalmente, à cobrança do uso do solo e de ISSQN por parte dos municípios. Ao todo, a Companhia é 
parte em 1.335 ações para as quais está provisionado em 31 de dezembro 2019 o montante de R$ 81.959 
(R$ 119.716 em 31 de dezembro de 2018).
g) A Companhia, também, é demandada judicialmente em ações cíveis e tributárias para as quais não 
foram consti tuídas provisões, por terem prognósti cos de perdas possíveis, no valor de R$ 233.699 em 
31 de dezembro de 2019 (R$ 295.836 em 31 de dezembro de 2018).

23. PROVISÃO PARA BENEFÍCIO PÓS-EMPREGO

31/12/2019 31/12/2018
Plano de benefí cio defi nido  609.084  846.752 
Sistema de assistência à saúde IPE-SAÚDE  223.033  79.022 
Incenti vo à demissão voluntária  14.473  57.090 

 846.590  982.864 

Contribuição esperada para a patrocinadora 2020 2019
Plano de benefí cio defi nido  135.174  127.373 
Sistema de assistência IPE-SAÚDE  10.497  2.149 
Incenti vo à demissão voluntária  11.923  42.510 
Total  157.594  172.032 
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A Companhia reconheceu, no exercício de 2019, um ajuste líquido na avaliação atuarial entre as provisões do 
plano de benefí cio pós-emprego, “IPE SAÚDE” e “PDV” de R$ (5.557). Esse ajuste foi realizado com base no 
laudo técnico preparado pelo atuário externo da Companhia, atualizado para esta data-base. 

a) Plano de benefício defi nido
O plano de benefí cio “BD n° 001” é um plano de previdência complementar da modalidade de benefí cio defi nido 
administrado pela Fundação Corsan, desti nado aos empregados e ex-empregados da patrocinadora Corsan, 
tendo como objeti vo complementar o salário real médio, sobre o qual incidirá contribuição para o plano, dos 
últi mos anos de ati vidade em relação ao valor-base do benefí cio atribuído pelo regulamento à previdência 
social (teto Fundação Corsan).
De acordo com o regulamento do plano, os benefí cios oferecidos aos parti cipantes são os seguintes: 
aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria 
especial, pecúlio por morte, auxílio-doença, pensão, auxílio-reclusão e abono anual.
Os benefí cios, calculados com base na média das últi mas remunerações dos parti cipantes e no valor de 
referência do teto Fundação Corsan, são reajustados no mês de maio de cada ano, pelo indexador atuarial do 
plano (INPC).

a.1) Reconhecimento da paridade contributiva
Por imposição da Consti tuição Federal Brasileira, e em conformidade com toda a legislação infraconsti tucional 
de regência, e, com fundamento nas normas administrati vas previdenciárias aplicáveis aos fundos de pensão do 
Brasil, a Companhia, na condição de patrocinadora de plano de benefí cio defi nido para seus funcionários por 
meio da Fundação Corsan, decidiu reconhecer os eventuais défi cits atuariais na forma paritária.
A Consti tuição Federal, no parágrafo 3º do seu arti go 202, estabelece que “é vedado o aporte de recursos 
a enti dade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras enti dades públicas, salvo na qualidade 
de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado” 
(Redação dada pela Emenda Consti tucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998).
A Lei Complementar nº 108/2001 disciplina, nos termos de seu arti go 1º, a relação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive no tocante às sociedades de economia mista, enquanto 
patrocinadoras de enti dades fechadas de previdência complementar (como é o caso da Fundação Corsan). 
Nessa esteira, o Parágrafo 1º do arti go 6º da referida Lei Complementar determina que “A contribuição normal 
do patrocinador para plano de benefí cio defi nido, em hipótese alguma, excederá a do parti cipante, observado 
o disposto no arti go 5º da Emenda Consti tucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e as regras específi cas 
emanadas do órgão regulador e fi scalizador”. Ainda, é vedado ao patrocinador, pelo Parágrafo 3º da mesma 
Lei Complementar, assumir encargos adicionais para fi nanciamento dos planos de benefí cio, além daqueles 
previstos nos respecti vos planos de custeio.
Diante desse arcabouço legal, considerando que a Lei Complementar nº 109/2001 determina em seu arti go 
21 que “O resultado defi citário nos planos ou nas enti dades fechadas será equacionado por patrocinadores, 
parti cipantes e assisti dos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva 
contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à enti dade de previdência complementar”, a 
Companhia, na qualidade de empresa de economia mista patrocinadora do Plano BD nº 001 administrado pela 
Fundação Corsan, pelo conteúdo do ordenamento legal brasileiro, não pode exceder a paridade contributi va 
em caso de equacionamento de défi cit eventualmente apurado.
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Nessa esteira, e considerando que o reconhecimento paritário do défi cit atuarial pressupõe julgamento, a 
Administração atual, considerando a natureza societária da Companhia (S/A Economia Mista) e a responsabilidade 
de seus administradores na condição de gestores públicos, fi rmou entendimento de reconhecer o ajuste do 
passivo do Plano BD nº 001, administrado pela Fundação Corsan na proporção paritária, correspondente a 50% 
do défi cit calculado pelas regras do accounti ng, os quais estão de acordo com as disposições estabelecidas sobre 
Reconhecimento e Mensuração de Plano de Benefí cio Defi nido, no CPC 33(R1) – Benefí cios a Empregados.

Seguem os resultados da avaliação atuarial referentes à apuração do passivo (ati vo):

Conciliação dos (ativos) passivos reconhecidos 31/12/2019 31/12/2018
Obrigações atuariais  3.308.708  2.632.015 
Valor justo dos ati vos do plano  (2.047.370)  (1.745.017)
Défi cit/(Superávit) apurado  1.261.338  886.998 
Percentual da parcela de responsabilidade da patrocinadora (%) 50% 100%
Passivo (ati vo) atuarial líquido total reconhecido  630.669  886.998 
Contratos de débitos do empregador com o plano (nota 25.e)  (21.585)  (40.246)
Passivo atuarial provisionado  609.084  846.752 

A Companhia possui contratos de reconhecimento de débitos para com o plano de benefí cio defi nido da 
patrocinada Fundação Corsan no valor de R$ 21.585 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 40.246 em 31 de 
dezembro de 2018).
A movimentação do passivo atuarial ocorrida durante os exercícios de 2019 e 2018 foi a seguinte:

Movimentação do passivo (ativo) atuarial 2019 2018
Passivo (ati vo) atuarial líquido no início do ano  886.998  697.672 
Despesa reconhecida na demonstração do resultado durante o ano  80.223  61.823 
Contribuições do empregador verti das no ano  (71.793)  (82.977)
Outros resultados abrangentes  (264.759)  210.480 
Passivo (ativo) atuarial líquido no fi nal do ano  630.669  886.998 

A origem da despesa reconhecida na demonstração do resultado do exercício de 2019, assim como a 
projeção da despesa a reconhecer no exercício de 2020 são explicadas no quadro a seguir: 

2020 2019
Custo do serviço corrente líquido  16.642  3.999 
Custo de juros sobre as obrigações atuariais  109.799  233.265 
Rendimento esperado dos ati vos fi nanceiros do plano  (69.869)  (157.041)
Despesa (receita) a ser reconhecida pelo empregador  56.572  80.223 
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Evolução do valor presente das obrigações atuariais
2019 2018

Valor das obrigações atuariais no início do ano  2.632.015  2.289.511 
Custo do serviço corrente líquido  3.999  621 
Custo do serviço corrente bruto  55.400  46.029 
Contribuições esperadas dos parti cipantes  (51.401)  (45.408)
Contribuições efeti vas realizadas pelos parti cipantes  60.513  61.817 
Juros sobre obrigação atuarial  233.265  210.879 
Benefí cios pagos no ano  (184.419)  (158.395)
(Ganhos) perdas atuariais  563.335  227.582 
Valor das obrigações atuariais no fi nal do ano  3.308.708  2.632.015 

Evolução do valor justo dos ativos
2019 2018

Valor justo dos ati vos no início do ano  (1.745.017)  (1.591.839)
Benefí cios pagos durante o exercício  184.419  158.395 
Contribuições de parti cipantes verti das durante o exercício  (60.513)  (61.817)
Contribuições de empregador verti das durante o exercício  (71.793)  (82.977)
Rendimento esperado dos ati vos no ano  (157.042)  (149.677)
Ganhos (perdas) atuariais  (197.424)  (17.102)
Valor justo dos ativos no fi m do ano  (2.047.370)  (1.745.017)

Premissas utilizadas para cálculo do passivo e das projeções
Foi adotado o método da unidade de crédito projetada para calcular as obrigações atuariais, de acordo com 
premissas abaixo indicadas:

Econômicas e fi nanceiras 2019 2018
Taxa real de desconto atuarial 3,29% 4,92%
Retorno real esperado sobre os ati vos 3,29% 4,92%
Taxa real de crescimento salarial dos empregados ati vos 2,30% 1,88%
Crescimento real dos benefí cios do plano durante o recebimento/HCCTR (em Saúde) 0,00% 0,00%
Fator de capacidade sobre os benefí cios 98,00% 98,00%
Fator de capacidade sobre os salários 98,00% 98,00%
Infl ação esperada 3,61% 4,01%
Taxa de desconto nominal 7,02% 9,13%
Retorno nominal esperado sobre os ati vos do plano 7,02% 9,13%
Taxa nominal de crescimento salarial dos empregados ati vos 5,99% 5,97%
Crescimento nominal dos benefí cios do plano durante o recebimento 3,61% 4,01%
Reajuste salários INPC JUN - DEZ 1,01% 1,03%
Reajuste benefí cios INPC JUN - DEZ 1,01% 1,03%
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Demográfi cas 2019 2018
Mortalidade geral  AT-1983 M&F (IAM)   AT-1983 M&F (IAM)  
Mortalidade de inválidos  AT-1949 M&F (D15%)  AT-1949 M&F (A100%) 
Entrada em invalidez  IAPB-57 FRACA (D10%)  MULLER 
Taxa anual de rotati vidade  Gama Exp. Rot. Funcorsan 2015  Gama Exp. Rot. Funcorsan 2015 

Composição familiar
 Ati vos: Família Média /
Assisti dos: Família Real 

Ati vos: Família Média /
Assisti dos: Família Real 

b) Sistema de assistência à saúde IPE-SAÚDE
A cobertura relati va ao Sistema de assistência é realizada através de contraparti da fi nanceira estabelecida 
no “Termo de Contrato de Prestação de Serviços”, celebrado entre a patrocinadora Corsan e o IPE - Insti tuto 
de Previdência do Estado do RS.
A contraparti da fi nanceira mensal da Companhia para o IPE-SAÚDE corresponde a 10,44% incidente 
sobre o salário de contribuição dos servidores vinculados à Corsan. Pelo acordo coleti vo da Companhia, 
fi ca garanti do que 50% desse mesmo percentual serão extensivos aos servidores que estão em gozo de 
benefí cio de aposentadoria pela Fundação Corsan.
Para o exercício de 2019, houve um incremento considerável em função da redução das taxas de juros e 
das informações adicionais de dependentes que refl etem na sinistralidade. 

A movimentação do passivo atuarial ocorrida durante os exercícios de 2019 e 2018 foi a seguinte:

2019 2018
Passivo (ati vo) atuarial líquido no início do ano  79.022  73.634 
Despesa reconhecida na demonstração do resultado durante o ano  10.210  9.248 
Contribuições do empregador verti das no ano  (7.071)  (14.979)
Outros resultados abrangentes  140.872  11.119 
Passivo (ativo) atuarial líquido no fi nal do ano  223.033  79.022 

A origem da despesa reconhecida na demonstração do resultado do exercício de 2019, assim como a 
projeção da despesa a reconhecer no exercício de 2020 são explicadas no quadro a seguir:

Despesa a reconhecer na Demonstração do Resultado

2020 2019
Custo do serviço corrente, com juros, da reavaliação atuarial  8.648  3.069 
Custo de juros sobre as obrigações atuariais  15.676  7.141 
Despesa (receita) a ser reconhecida pelo empregador  24.324  10.210 

Evolução do valor presente das obrigações atuariais

2019 2018
Valor das obrigações atuariais no início do ano  79.022  73.634 
Custo do serviço corrente líquido  3.069  2.283 
Juros sobre obrigação atuarial  7.141  6.965 
Benefí cios pagos no ano  (7.071)  (14.979)
(Ganhos) perdas atuariais  140.872  11.119 
Valor das obrigações atuariais no fi nal do ano  223.033  79.022 
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Premissas utilizadas para cálculo do passivo e das projeções

Econômicas e fi nanceiras 2019 2018
Taxa real de desconto atuarial 3,46% 4,95%
Retorno real esperado sobre os ati vos 3,46% 4,95%
Taxa real de crescimento salarial dos empregados ati vos Não aplicável 1,88%
Crescimento real dos benefí cios do plano durante o recebimento/HCCTR (em Saúde) 2,50% Não aplicável
Fator de capacidade sobre os benefí cios Não aplicável 100,00%
Fator de capacidade sobre os salários Não aplicável 100,00%
Infl ação esperada 3,61% 4,01%
Taxa de desconto nominal 7,19% 9,16%
Retorno nominal esperado sobre os ati vos do plano 7,19% 9,16%
Taxa nominal de crescimento salarial dos empregados ati vos Não aplicável 5,97%
Crescimento nominal dos benefí cios do plano durante o recebimento 6,20% 4,01%
Reajuste salários INPC JUN - DEZ 1,01% 1,03%
Reajuste benefí cios INPC JUN - DEZ 1,01% 1,03%

Demográfi cas 2019 2018
Mortalidade geral  AT-1983 M&F (IAM)  AT-1983 M&F (IAM) 
Mortalidade de inválidos  MI-2006 M&F (D15%)  AT-1949 M&F (A100%) 
Entrada em invalidez  IAPB-57 FRACA (D10%)  MULLER 
Taxa anual de rotati vidade  Gama Exp. Rot. Funcorsan 2015  Gama Exp. Rot. Funcorsan 2015 
Composição familiar Não aplicável Não aplicável
Aging factor  Pesquisa Unidas 2018 Não aplicável

c) Incentivo à demissão voluntária
A Corsan manteve benefí cio de Incenti vo à Demissão Voluntária aos funcionários, conforme estabelecido 
no Acordo Coleti vo Intersindical 2016 – 2017.
O prazo para adesões se encerrou em 31 de dezembro de 2016, quando 1.590 funcionários aderiram ao 
plano. O prazo fi nal para desligamentos foi em 30 de junho de 2019, quando os últi mos 71 funcionários 
foram desligados da Companhia. 
A Indenização mensal é limitada em até 62 meses ou no momento em que os empregados completem 
as carências junto à Fundação Corsan, o que ocorrer primeiro. Em 31 de dezembro de 2019, havia 286 
funcionários recebendo a indenização mensal.
O valor pago a tí tulo de indenizações do plano de incenti vo à demissão voluntária no período fi ndo em 31 
de dezembro de 2019 foi de R$ 38.621 (R$ 47.325 em 31 de dezembro de 2018).

Para fi ns de registro contábil da Corsan, a movimentação do passivo atuarial ocorrida durante os exercícios 
de 2019 e 2018 foi a seguinte:

2019 2018
Passivo (ati vo) atuarial líquido no inicio do ano  57.090  242.100 
Despesa reconhecida na demonstração do resultado durante o ano  2.585  15.191 
Contribuições do empregador verti das no ano  (38.372)  (46.920)
Outros resultados abrangentes  (6.830)  (153.281)
Passivo (ativo) atuarial líquido no fi nal do ano  14.473  57.090 
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Despesa a reconhecer na Demonstração do Resultado

2020 2019
Custo de juros sobre as obrigações atuariais  309  2.585 
Despesa (receita) a ser reconhecida pelo empregador  309  2.585 

Evolução do valor presente das obrigações atuariais

2019 2018
Valor das obrigações atuariais no início do ano  57.090  242.100 
Juros sobre obrigação atuarial  2.585  15.191 
   Despesa de juros sobre obrigação atuarial  4.077  17.012 
   Redução de juros decorrente dos pagamentos esperados de benefí cios  (1.492)  (1.821)
Benefí cios pagos no ano  (38.372)  (46.920)
(Ganhos) perdas atuariais  (6.830)  (153.281)
Valor das obrigações atuariais no fi nal do ano  14.473  57.090 

Premissas utilizadas para cálculo do passivo e das projeções

Econômicas e fi nanceiras 2019 2018
Taxa real de desconto atuarial 0,00% 3,01%
Retorno real esperado sobre os ati vos 0,00% 3,01%
Taxa real de crescimento salarial dos empregados ati vos 2,30% 1,88%
Crescimento real dos benefí cios do plano durante o recebimento/HCCTR (em Saúde) 0,00% 0,00%
Fator de capacidade sobre os benefí cios 98,00% 98,00%
Fator de capacidade sobre os salários 98,00% 98,00%
Infl ação esperada 3,61% 4,01%
Taxa de desconto nominal 3,61% 7,14%
Retorno nominal esperado sobre os ati vos do plano 3,61% 7,14%
Taxa nominal de crescimento salarial dos empregados ati vos 5,99% 5,97%
Crescimento nominal dos benefí cios do plano durante o recebimento 3,61% 4,01%
Reajuste salários INPC JUN - DEZ 1,01% 1,03%
Reajuste benefí cios INPC JUN - DEZ 1,01% 1,03%

Demográfi cas 2019 2018
Mortalidade geral  AT-1983 M&F (IAM)  AT-1983 M&F (IAM) 
Mortalidade de inválidos  MI-2006 (M&F) (D15%)  AT-1949 M&F (A100%) 
Entrada em invalidez  IAPB-57 FRACA  MULLER 
Taxa anual de rotati vidade  Gama Exp. Rot. Funcorsan 2015  Gama Exp. Rot. Funcorsan 2015 

Composição familiar
Ati vos: Família Média /
Assisti dos: Família Real

Ati vos: Família Média /
Assisti dos: Família Real

No ano de 2019, a despesa com desligamentos pelo PDV foi de R$ 38.373 (R$ 46.920 no ano de 2018).
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d) Investimentos
O retorno dos investi mentos do plano da Fundação Corsan em 2019 foi de R$ 238.788 (R$ 157.555 em 2018).

A média ponderada da alocação dos ati vos por categoria de ati vo é a seguinte:

 Alocação dos ati vos 
em 31 de dezembro em %

 Alocação dos ati vos 
em 31 de dezembro em %

Alocação dos ati vos 
conforme determinação da 

Lei 3.792/2009 
porcentagem ou faixa de 

porcentagem
Segmento 2019 2018 Limite
Renda fi xa 74,34% 78,89% 100%
Renda variável 9,81% 6,77% 70%
Investi mentos estruturados 9,03% 6,88% 20%
Carteira de imóveis 4,65% 4,68% 20%
Emprésti mos 2,17% 2,77% 15%
Disponível 0,00% 0,01% -
Fundo Garantidor 100% 100%

e) Fundação Corsan

Estrutura jurídica
A Fundação Corsan caracteriza-se como enti dade fechada de previdência complementar multi patrocinada, 
consti tuída sob forma de fundação pela Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan.

Gestão de investimentos
A gestão dos fundos de investi mentos da Fundação Corsan está estruturada na forma de gestão própria e 
terceirizada, sendo a gestão dos fundos de investi mentos totalmente terceirizada, e a gestão de imóveis e 
emprésti mos realizada pela própria Fundação Corsan.

Política de investimentos
A Fundação Corsan planeja e acompanha seus investi mentos, de acordo com as normas estabelecidas 
na Resolução CMN nº 4661, de 25 de maio de 2018, bem como em conformidade com sua políti ca de 
investi mentos - PI.
O processo de planejamento e revisão da PI é anual, e se inicia no mês de outubro, com reuniões entre a 
área de investi mentos, o Comitê de investi mentos, a Consultoria Financeira e a Diretoria Executi va. Depois 
de estruturada, a PI é submeti da pela Diretoria Executi va ao Conselho Deliberati vo para aprovação.
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Fontes de recursos
A Fundação Corsan obtém recursos decorrentes de:
a) contribuição de parti cipantes ati vos e assisti dos;
b) contribuição mensal das patrocinadoras, principalmente da Companhia Riograndense de Saneamento 
– Corsan;
c) receitas de aplicações do patrimônio.

Gestão de recursos
A Fundação Corsan delega a insti tuições fi nanceiras, criteriosamente selecionadas, a gestão de parte de 
seus recursos, realizando acompanhamento diário destes gestores e fundos de investi mentos.

Custeio administrativo
A defi nição das fontes de custeio para cobertura das despesas administrati vas é de competência do 
Conselho Deliberati vo, e deverão estar expressamente previstas no plano de custeio e no orçamento 
anual.

Despesas de administração do plano
Os recursos desti nados ao custeio administrati vo são estabelecidos anualmente, sendo que no exercício 
de 2019 foram uti lizadas como fontes de custeio: a taxa de administração dos emprésti mos concedidos 
aos parti cipantes, o percentual das contribuições verti das ao Plano de Benefí cios, a rentabilidade dos 
ati vos do fundo administrati vo, a transferência da rentabilidade dos investi mentos em parcela equivalente 
à despesa apurada e, quando necessário, reversão do fundo administrati vo.

24. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia é de R$ 1.635.145, 
estando assim representado:

Acionistas

Ações

ordinárias

Ações 

preferenciais

Total

ações Capital total (%)

Capital 

votante (%)

Ações 

preferenciais (%)
Estado do Rio Grande 
do Sul

306.756.796 306.756.796 613.513.592  99,99999348018  99,99999348018  99,99999348018 

Prefeitura Municipal 
de Estrela

5 5 10  0,00000162996  0,00000162996  0,00000162996 

Prefeitura Municipal 
de Carazinho

3 3 6  0,00000097797  0,00000097797  0,00000097797 

Prefeitura Municipal 
de São Marcos

2 2 4  0,00000065198  0,00000065198  0,00000065198 

Prefeitura Municipal 
de Muçum

2 2 4  0,00000065198  0,00000065198  0,00000065198 

Prefeitura Municipal 
de Rosário do Sul

2 2 4  0,00000065198  0,00000065198  0,00000065198 

Prefeitura Municipal 
de Lajeado

2 2 4  0,00000065198  0,00000065198  0,00000065198 

Prefeitura Municipal 
de Quaraí

2 2 4  0,00000065198  0,00000065198  0,00000065198 

Prefeitura Municipal 
de Cerro Largo

2 2 4  0,00000065198  0,00000065198  0,00000065198 

Total  306.756.816  306.756.816  613.513.632  100,00000000000 100,00000000000 100,00000000000 
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Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, o Conselho 
de Administração poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a 
pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle, na forma prevista em lei. 
Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, não foram outorgados planos de opções de compra 
de ações.
Os aumentos de capital poderão ser deliberados com a exclusão do direito de preferência dos acionistas à 
subscrição de novos valores mobiliários emiti dos pela Companhia, nas hipóteses previstas no art. 172 da Lei nº 
6.404/76.

b) Reservas de capital
As reservas de capital compreendem doações de instalações e equipamentos de parti culares e órgãos 
públicos. De acordo com a Lei nº 11.638/07, a parti r de 2008, as referidas doações passaram a ser 
registradas no resultado do exercício, e, após transitarem no resultado, as doações de órgãos públicos são 
desti nadas para reserva de incenti vos fi scais.

c) Outros resultados abrangentes
A Companhia procedeu à reavaliação dos bens do ati vo imobilizado nos exercícios de 1989, 1990, 1993 
e 1994. Em contraparti da, foi consti tuída reserva de reavaliação no patrimônio líquido, sendo que a 
realização se dá através de depreciação e baixas dos respecti vos bens, cujo total em 31 de dezembro de 
2019 monta R$ 87.905 (R$ 71.010 em 31 de dezembro de 2018), líquido de efeitos tributários. 
Com a aplicação do ICPC01 – Contratos de concessão, o saldo residual de imobilizado, incluindo os valores 
de reavaliação, foi considerado como o valor justo do ati vo intangível relacionado à concessão na data de 
transição (1º de janeiro de 2009) e a reserva de reavaliação, transferida para a conta de “outros resultados 
abrangentes”.
Esses efeitos são reverti dos para lucros acumulados na proporção em que os ati vos são depreciados ou 
somente no caso de alienação ou baixa do ati vo. O valor realizado contra lucros acumulados no exercício 
totalizou R$ (16.894), líquido dos efeitos tributários (R$ 1.649 em 31 de dezembro de 2018). Os valores 
de R$ (25.446) e R$ (1.348) referem-se à reversão de IRPJ em função da imunidade tributária (nota 2.15).

31/12/2019 31/12/2018
Realização das reservas  9.900  1.649 
Reversão de tributos sobre reserva de reavaliação  (25.446)  -   
Reversão de tributos sobre ajuste de avaliação patrimonial  (1.348)  -   

 (16.894)  1.649 

Conforme previsto pela Deliberação CVM n° 695/2012, os eventuais ati vos ou passivos decorrentes 
de ganhos ou perdas atuariais passaram a ser reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras na conta de 
outros resultados abrangentes, no Patrimônio Líquido. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui 
registrada uma perda atuarial de R$ 56.931, líquida dos seus efeitos tributários (R$ 127.564 em 31 de 
dezembro de 2018).

d) Remuneração aos acionistas 
A Políti ca de Distribuição de Dividendos da Companhia prevê que, do lucro líquido, no mínimo 25% será 
desti nado aos acionistas como dividendo. Para o exercício de 2019, conforme ata de Reunião de Diretoria 
nº 70, de 13 de dezembro de 2019, rati fi cado pelo Conselho de Administração em reunião no dia 18 de 
dezembro de 2019, foi deliberado que, do lucro líquido ajustado, 40% será desti nado aos acionistas como 
dividendos, na proporção das ações que os mesmos possuírem.
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31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício  301.153  292.087 
( - ) Reserva legal (5%)  (15.058)  (14.604)
( - ) Ajustes Lei nº 12.973/14  (1.114)  1.814 
( - ) Reserva de incenti vos fi scais  (58)  (582)
Base de cálculo para dividendos  284.923  278.715 

Juros sobre capital próprio atribuídos aos dividendos  113.969  133.792 
Total dos juros e dividendos distribuídos  113.969  133.792 

Para apuração dos dividendos, foram considerados os métodos e critérios contábeis vigentes, conforme 
estabelece a Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.
As ações preferenciais não terão direito a voto, mas gozarão de todos os demais direitos atribuídos às 
ações ordinárias em igualdade de condições, mais prioridade no reembolso do capital social, sem prêmio, 
em caso de liquidação da Companhia e dividendos 10% superiores aos pagos às ações ordinárias, nos 
termos do inciso II, § 1º, do Arti go 17 da Lei nº 6.404/76. 

Os dividendos calculados por ação ordinária e preferencial são conforme o demonstrado a seguir:

Dividendos / Juros sobre o capital próprio Dividendos JSCP

Ações ordinárias  54.271  54.271 
Ações preferenciais  59.698  59.698 
Total  113.969  113.969 

A Companhia efetuou, no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019, o registro de juros sobre capital 
próprio no valor de R$ 113.969 (R$ 133.792 no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018), uti lizando 
como base a taxa de juros de longo prazo – TJLP, aplicada sobre o patrimônio líquido, observado o limite 
de 50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros. 
Conforme previsto na Lei nº 9.249/95, o valor registrado foi integralmente deduzido na apuração da 
contribuição social. A contribuição social do exercício foi reduzida em R$ 10.257 (R$ 45.489 no exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2018 referente ao imposto de renda e à contribuição social), em decorrência 
da dedução da mesma pelos juros sobre o capital próprio creditado aos acionistas.

e) Reservas de lucros

Reserva legal
Conforme a Lei das Sociedades por Ações, é consti tuída à base de 5% do lucro líquido, estando limitada a 
20% do capital social.

Reserva de incentivos fi scais
A reserva de incenti vos fi scais compreende as doações de instalações e equipamentos de órgãos públicos.

Reserva de retenção de lucros
Esse valor corresponde ao lucro remanescente apurado após as desti nações para reserva legal, de incenti vos 
fi scais e dividendos, acrescido das contabilizações efetuadas diretamente na conta de lucros acumulados.
Os recursos serão aplicados em projetos de construção e expansão dos sistemas de abastecimento de água, de 
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sistemas de esgoto e desenvolvimento insti tucional, de forma a atender aos projetos previstos no orçamento 
da Companhia, com base em orçamento de capital a ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária. 

Reserva de lucros 31/12/2019 31/12/2018
Reserva legal  136.558  121.500 
Reserva de incenti vos fi scais  2.394  2.336 
Reserva de retenção de lucros  530.892  375.718 
Total  669.844  499.554 

f) Adiantamento para futuro aumento de capital
Com base em faculdade prevista pelo Estatuto Social, a Companhia mantém registrado, como adiantamento 
para futuro aumento de capital, o montante de R$ 47.183 em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de 
dezembro de 2018, oriundo de repasse de recursos do Orçamento Geral da União – OGU, da Fundação 
Nacional da Saúde – Funasa e do Orçamento Geral do Estado – OGE.

25. TRANSAÇÕES E SALDOS COM PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas com partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Deliberação nº 642/10 
da CVM.

As partes relacionadas são as seguintes:
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul, Companhia 
Estadual Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-d, Companhia de Processamento de Dados do Estado 
do Rio Grande do Sul – Procergs, Fundação Corsan dos Funcionários da Companhia Riograndense de 
Saneamento – Funcorsan, Insti tuto de Previdência do Estado – IPE. 

a) Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Os valores a seguir demonstrados evidenciam as transações entre a Corsan e o Estado do Rio Grande do Sul:

31/12/2019 31/12/2018
Contas de água e esgoto - saldo a receber 11.516  6.566 
Rendimentos do caixa único do Estado 2.214  6.915 
Juros sobre o capital próprio a pagar para o Governo do Estado (*)  (285.761)  (222.613)
(*) Nota Explicati va 24.d

O valor faturado com o fornecimento de água e tratamento de esgoto para o Estado do Rio Grande do Sul 
no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 56.575 (R$ 50.852 em 31 de dezembro de 2018).
Criado pelo Decreto nº 33.959, de 31 de maio de 1991, o Sistema Integrado de Administração de Caixa no 
Estado – SIAC determina que os órgãos da Administração direta e indireta centralizem no Tesouro Estadual 
as disponibilidades de recursos em suas contas bancárias. Os recursos depositados são remunerados com 
base nos rendimentos dos tí tulos que compõem a Dívida Pública Estadual.

b) Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul
As despesas referentes ao serviço de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços e débitos/repasse 
no exercício de 2019 foram de R$ 8.262 (R$ 6.407 em 31 de dezembro de 2018). O valor faturado com o 
fornecimento de água e tratamento de esgoto em 2019 foi de R$ 404 (R$ 293 em 31 de dezembro de 2018). 
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c) Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-d
Os valores devidos referem-se à compra de energia elétrica nas áreas de concessão da CEEE-d e da Corsan. 
O valor da despesa durante o exercício de 2019 foi de R$ 56.507 (R$ 53.280 em 2018). O saldo a pagar 
em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 4.813 (R$ 4.448 em 31 de dezembro de 2018).

d) Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul – Procergs
Os valores devidos à Procergs referem-se ao contrato de prestação de serviços na área de tecnologia da 
informação. O valor da despesa durante o exercício de 2019 foi de R$ 37.605 (R$ 45.181 em 2018). O saldo 
a pagar em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 3.014 (R$ 3.054 em 31 de dezembro de 2018).

e) Fundação Corsan 

Composição 

da dívida Indexador

Taxa de 

juros

Último 

vencimento

Circulante Não circulante

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Contrato 122001 Média INPC/IPC IGP-M  e IGP-DI 6% a.a 21/12/2020  21.585  21.332  -    18.914 
 21.585  21.332  -    18.914 

O contrato refere-se a parcelamento de custo de serviço passado e está garanti do pela arrecadação da 
receita tarifária de água e esgoto até o limite da obrigação (principal e encargos).

f) Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE
Os valores devidos ao IPE referem-se a contrato de assistência à saúde dos funcionários da Corsan, o valor 
da despesa durante o exercício de 2019 é de R$ 16.788 (R$ 14.981 em 2018). O saldo a pagar em 31 de 
dezembro de 2019 é de R$ 5.338 (R$ 4.234 em 31 de dezembro de 2018).

g) Remuneração do pessoal-chave da Administração
A remuneração do pessoal-chave da Administração da Companhia, formado pela Diretoria, Conselho 
de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, é estabelecida conforme Decreto 
45.273/07 e Resolução 04/09 do Comitê de Governança Corporati va das Empresas Estatais. A Corsan não 
possui políti ca de remuneração através de plano baseado em ações.

2019 2018
Remuneração e benefí cios 3.108 2.635
Encargos sociais 354 276
Total 3.462 2.911

26. RECEITA LÍQUIDA
A Corsan opera os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A receita líquida de serviços 
apresenta a seguinte composição: 

 2019  2018 
Serviços de abastecimento de água  2.690.499  2.519.769 
Serviços de esgoto  189.125  170.704 
Receitas de construção  237.983  252.955 
Impostos sobre receita de serviços  (268.117)  (249.828)

 2.849.490  2.693.600 
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27. CUSTOS, DESPESAS E OUTRAS RECEITAS 
A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado por função. Conforme requerido pelo 
CPC 26(R1) e IAS 1, apresenta, a seguir, o detalhamento da demonstração do resultado por natureza:

Custos e despesas por natureza  2019  2018 
Pessoal  1.116.155  1.011.070 
Materiais  105.872  98.265 
Energia elétrica  297.967  256.917 
Serviços de terceiros  322.910  299.191 
Gerais  270.223  219.390 
Depreciações e amorti zações  148.151  128.553 
Provisões  70.953  154.025 
Custos de construção  235.009  249.708 
Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas  (336.176)  (67.545)

 2.231.064  2.349.574 
Classifi cados como:
Custos dos serviços  1.984.344  1.781.746 
Despesas comerciais  138.861  131.361 
Despesas administrati vas  444.035  504.012 
Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas  (336.176)  (67.545)

 2.231.064  2.349.574 

2019 2018
Outras receitas operacionais  390.043  93.776 
Receita de serviços técnicos e locações  3.760  1.950 
Doações e subvenções  19.856  11.480 
Recuperação de receitas  12.180  13.630 
Reversão PDD  3.774  20.100 
Reversão de provisão precatórios  143.100  -   
Inscrição de precatório  74.848  29.724 
Indenizações e ressarcimentos  2.250  1.492 
Reversão de provisões para causas judiciais  116.922  -   
Reversão de provisão para benefí cio pós-emprego  12.688  13.865 
Receitas não operacionais  665  1.535 
Outras despesas operacionais  (53.867)  (26.231)
Taxa de regulação órgãos fi scalizadores  (16.952)  (14.230)
Baixa patrimonial Novo Hamburgo  (21.186)  -   
Baixa de inservíveis  (347)  (727)
Outros tributos e taxas  (15.382)  (11.274)
Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas  336.176  67.545 

As reversões das provisões foram realizadas conforme descritas nas notas 2.13, 2.14 e 9.
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28. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 
 2019  2018 

Receitas fi nanceiras  77.063  104.198 
Acréscimos por inadimplementos  32.709  31.992 
Variações monetárias ati vas  5.456  5.284 
Receitas fi nanceiras pela realização de AVP  31.242  41.298 
Variações cambiais ati vas  3.702  5.639 
Outras receitas fi nanceiras  3.954  19.985 
Despesas fi nanceiras  (59.962)  (60.552)
Juros e taxas sobre fi nanciamentos  (16.930)  (11.197)
Juros e taxas sobre outras obrigações  (3.871)  (6.237)
Variações monetárias passivas  (31.273)  (32.112)
Despesas fi nanceiras pela realização de AVP  (4.022)  -   
Variações cambiais passivas  (3.866)  (10.247)
Outras despesas fi nanceiras  -    (759)
Resultado fi nanceiro líquido  17.101  43.646 

29. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Companhia mantém operações com instrumentos fi nanceiros, cujos riscos são administrados através de 
estratégias de posições fi nanceiras e sistemas de limite de exposição dos mesmos. Todas as operações são 
integralmente reconhecidas na contabilidade. As avaliações de seus instrumentos fi nanceiros, inclusive os 
derivati vos, bem como o gerenciamento de riscos estão relacionados a seguir:

a) Instrumentos fi nanceiros
Em 31 de dezembro de 2019, os principais instrumentos fi nanceiros estão descritos a seguir:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Aplicações fi nanceiras  70.196  66.965 
Indenizações contratuais  224.768  1.989 
Custo amortizado
Caixa e equivalentes  92.981  66.164 
Contas a receber de clientes  359.533  342.051 
Ati vos fi nanceiros  341.039  365.781 
Total  1.088.517  842.950 

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Passivos
Custo amortizado
Fornecedores  123.106  113.736 
Emprésti mos e fi nanciamentos  584.048  611.072 
Debêntures  14.139  23.156 
Dívidas Fundação Corsan  21.585  40.246 
Obrigações contratuais  53.604  -   
Total  796.482  788.210 
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A Companhia adota a técnica de mensuração a valor justo e comparação de preços e valores observados 
no mercado (nível 2).
Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o valor justo dos instrumentos fi nanceiros se 
aproxima dos valores registrados contabilmente. Apuração conforme descrito na nota 2.12.

b) Instrumentos fi nanceiros derivativos
A Companhia não celebrou e não tem como políti ca celebrar instrumentos fi nanceiros derivati vos, tais 
como os contratos a termo, swaps, opções, futuros, swaps com opção de arrependimento, opções fl exíveis, 
derivati vos embuti dos em outros produtos, operações estruturadas com derivati vos, derivati vos exóti cos 
e todas as demais operações com derivati vos, independentemente da forma como sejam contratados.

c) Gerenciamento de riscos
Fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia
As ati vidades de gerenciamento de riscos seguem a políti ca de gestão de risco da Companhia, sob 
a administração dos seus diretores. A administração destes riscos é efetuada com base no sistema de 
controles internos, a qual estabelece as técnicas de acompanhamento, mensuração e monitoramento 
contí nuo da exposição. 

A Companhia está exposta aos seguintes riscos:
i) Risco de crédito:
A Companhia está potencialmente sujeita ao risco de crédito da contraparte em suas operações fi nanceiras 
e contas a receber. Dentre os procedimentos adotados para minimizar os potenciais riscos fi nanceiros e 
comerciais, destacamos: a seleti vidade das insti tuições fi nanceiras e monitoramento constante dos valores 
a receber de clientes e a possibilidade de pagamento das faturas via cartão de crédito. Não há clientes 
que, individualmente, representem mais que 1% do total das contas a receber da Companhia em 31 de 
dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.
ii) Risco de liquidez: 
Risco de liquidez representa o encurtamento nos recursos desti nados para pagamento de dívidas 
(substancialmente emprésti mos e fi nanciamentos). A Companhia tem políti cas de monitoramento de caixa 
para evitar o descasamento de contas a receber e a pagar. Como formas de controle para este risco, 
podemos citar: ajuste da estrutura tarifária aos serviços prestados; implementação do Gerenciamento 
Matricial de Despesas – GMD; melhoria da gestão do passivo trabalhista em execuções judiciais; combate 
às fraudes e ligações clandesti nas; implantação do Sistema de Gestão Estratégica de Custos - SISGEC; 
dentre outras.

A tabela abaixo demonstra os pagamentos contratuais requeridos pelos passivos fi nanceiros da Companhia:

Projeção incluindo juros futuros
Até 1 ano De 1 a 3 anos Mais de 3 anos Total

Emprésti mos e fi nanciamentos 98.453 278.250 409.419 786.122
Parcelamento de impostos 16.171 34.172  -   50.343
Debêntures 10.095 4.720  -   14.815
Fornecedores 123.106  -    -   123.106
Dívidas Fundação Corsan 22.880  -    -   22.880

270.705 317.142 409.419 997.266
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iii) Risco de mercado:
Risco da taxa de juros: Esse risco advém da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta 
de fl utuações nas taxas de juros que aumentem as suas despesas fi nanceiras relati vas a emprésti mos e 
fi nanciamentos. A Companhia monitora conti nuamente a volati lidade das taxas de juros do mercado.
Risco de taxas de câmbio: Esse risco está atrelado à possibilidade de alteração nas taxas de câmbio, 
afetando a despesa fi nanceira e o saldo passivo de contratos de fi nanciamentos com indexador em moeda 
estrangeira. Não há outros ati vos ou passivos indexados a moedas estrangeiras. A Companhia avalia sua 
exposição cambial de forma conti nuada, visando manter os valores contratados em patamares mínimos 
em relação aos passivos totais.

Análise de sensibilidade de variações na taxa de juros e câmbio
Com a fi nalidade de verifi car a sensibilidade dos indexadores nos emprésti mos que a Companhia possui 
exposição na data-base de 31 de dezembro de 2019, foram defi nidos 03 cenários diferentes, e preparada 
uma análise de sensibilidade às oscilações dos indicadores desses instrumentos. Com base na projeção 
do indexador de cada contrato para o ano de 2019 (cenário provável), sendo que a parti r deste foram 
calculadas variações crescentes de 25% e 50%, respecti vamente, para tais emprésti mos. Os cenários são 
elaborados desconsiderando o provável fl uxo de caixa de pagamentos de emprésti mos.

 (Perdas) Ganhos fi nanceiros

Operação Risco 2019 Queda 25% Queda 50%
Cenário 

Provável

Aumento 

25%

Aumento 

50%
Emprésti mos TR  (221.957)  -    -    -    -    -   
Emprésti mos TJLP  (179.329)  (7.991)  (6.659)  (9.989)  (12.486)  (14.983)
Emprésti mos IPCA  (60.416)  (556)  (463)  (695)  (868)  (1.042)
Emprésti mos SELIC  (107.366)  (4.020)  (3.350)  (5.025)  (6.281)  (7.537)
Emprésti mos US Dólar  (14.980)  3.054  5.042  73  (3.654)  (7.380)
Debêntures TJLP  (14.139)  (630)  (525)  (788)  (984)  (1.181)

 (598.187)  (10.143)  (5.955)  (16.424)  (24.273)  (32.123)

Indexador TR / UPR 0,00 0,00  0,00* 0,00 0,00
TJLP 4,46 3,71  5,57 ** 6,96 8,36

IPCA / IBGE 0,92 0,77  1,15 * 1,44 1,73
SELIC 3,74 3,12  4,68 * 5,85 7,02

US Dólar 4,10 3,26 2,72  4,08 *** 5,10 6,12

Fontes: * Portal Brasil. ** BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. *** Focus - Relatório de Mercado

d) Gestão do capital social
O objeti vo principal da administração de capital é assegurar que este mantenha uma classifi cação de 
crédito forte e uma razão de capital livre de problemas, a fi m de apoiar os negócios e maximizar o valor do 
acionista. 
A Companhia administra a estrutura de capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições 
econômicas. A estrutura de capital ou o risco fi nanceiro decorre da escolha entre capital próprio (aportes de 
capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia faz para fi nanciar suas operações. Para 
miti gar os riscos de liquidez e a oti mização do custo médio ponderado do capital, a Companhia monitora 
permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de 
índices (covenants) previstos no contrato de debêntures.
Não houve alterações quanto aos objeti vos, políti cas ou processos durante o exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2019 e exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018.
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O capital é administrado por meio do quociente de alavancagem, que é a dívida líquida dividida pelo capital 
total, acrescido da dívida líquida. A Companhia inclui na dívida líquida os emprésti mos e fi nanciamentos 
com rendimento, fornecedores e outros exigíveis, menos caixa e equivalentes de caixa e aplicações 
fi nanceiras, como demonstrado abaixo.

Nota 31/12/2019 31/12/2018
Emprésti mos e fi nanciamentos 17  584.048  611.072 
Debêntures 18  14.139  23.156 
Fornecedores  123.106  113.736 
Parcelamento de impostos e contribuições 19  45.766  57.886 
Dívida Fundação Corsan 25.e  21.585  40.246 
(-) Caixa e equivalentes de caixa 5  (92.981)  (66.164)
(-) Aplicações fi nanceiras 5  (70.196)  (66.965)
Dívida líquida  625.467  712.967 
Patrimônio e adiantamentos  2.400.294  2.142.477 
Capital social e dívida líquida  3.025.761  2.855.444 

Quociente de alavancagem 20,67% 25,06%

30. MUDANÇAS NOS PASSIVOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
A seguir, é apresentada a movimentação das mudanças nos passivos de ati vidades de fi nanciamento para 
o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019:

31/12/2018

Fluxo 

de caixa Adições

Variações 

monetárias Juros Transferências 31/12/2019

Emprésti mos e 
fi nanciamentos circulante

 65.811  (107.244)  -    394  41.106  71.132  71.199 

Debêntures circulante  9.232  (10.157)  -    -    806  9.710  9.591 

Dividendos e JSCP a pagar  222.613  (50.821)  113.969  -    -    -    285.761 

Emprésti mos e 
fi nanciamentos não 
circulante

 545.261  32.673  -    6.047  -    (71.132)  512.849 

Debêntures não circulante  13.924  -    -    334  -    (9.710)  4.548 

Contratos de repasse (OGU/
ANA/Focem)

 21.331  22.106  -    -    -    -    43.437 

Passivos de arrendamento  -    (23.023)  97.433  -    (10.031)  -    64.380 
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ROBERTO CORREA BARBUTI
Presidente
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Ilmos. Srs.

Conselheiros, Diretores e Acionistas da

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

Porto Alegre - RS

Opinião

Examinamos as demonstrações fi nanceiras da COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 
- CORSAN, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respecti vas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos 
de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati vas, incluindo o 
resumo das principais políti cas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 
SANEAMENTO - CORSAN em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus 
fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práti cas contábeis adotadas no Brasil 
e com as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS) emiti das pelo Internati onal Accounti ng 
Standards Board - (IASB).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzi da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir inti tulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éti cos relevantes previstos no Código de Éti ca 
Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emiti das pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éti cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obti da é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

• Seguros

Conforme mencionado na nota explicati va nº 16, com base em programa de gerenciamento de risco a 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
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Companhia não adota políti ca de transferir o risco de sinistro, não promovendo a contratação de seguros. 
Nossa opinião não contém modifi cação relacionada a esse assunto.

• Fundação Corsan - FUNCORSAN

Conforme nota explicati va nº 23, a CORSAN é patrocinadora de um Plano de Benefí cios de Enti dade Fechada 
de Previdência Complementar, denominado BD nº 001, administrado atualmente pela FUNCORSAN, 
cujas demonstrações fi nanceiras são auditadas por outros auditores independentes. Até a presente data 
a CORSAN, ainda, não havia recebido o Relatório do Auditor Independente referente às demonstrações 
fi nanceiras, nem o parecer do atuário da Fundação, para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019. 
Nossa opinião não apresenta modifi cação em relação a esse assunto.

• Indenizações Contratuais - Município de Novo Hamburgo - RS

Conforme nota explicati va nº 9, a Companhia é autora de processos contra o Município de Novo Hamburgo 
– RS , onde foi reconhecido o dever do citado Município em indenizar a Companhia. Nesse senti do, foram 
expedidos precatórios para pagamento da dívida, que em 31 de dezembro de 2019, perfazem o montante 
de R$ 214.172 mil. Muito embora o precatório estabeleça um valor, não permite identi fi car o momento 
em que o pagamento será realizado, pois depende de eventos futuros. Considerando que o Município está 
em um regime especial de pagamento de precatórios, conforme Emenda Consti tucional 99/2017, deverá 
efetuar o pagamento dessa dívida até o fi nal de 2024. Por esse moti vo, no exercício de 2019, foi reverti da 
a provisão para perdas desse direito de crédito consti tuída anteriormente (nota explicati va nº 27). Não 
obstante, há uma proposta de emenda consti tucional que objeti va prorrogar o prazo fi nal de pagamento 
para o ano de 2028 (PEC 95/2019), porém, tal proposta após ser aprovada no Senado Federal encontra-se 
em tramitação na Comissão de Consti tuição e Justi ça e de Cidadania (CCJC), na Câmara dos Deputados, 
sujeita à apreciação no plenário da casa, em regime de tramitação especial. Nossa opinião não apresenta 
modifi cação em relação a esse assunto.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profi ssional, foram os mais 
signifi cati vos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações fi nanceiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações fi nanceiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

• Reconhecimento das receitas a faturar

Parte das receitas reconhecidas pela Companhia refere-se a serviços prestados e não faturados aos 
consumidores fi nais (“receitas a faturar”), uma vez que o faturamento é efetuado tomando como base 
ciclos de leitura, que em alguns casos sucede ao período de encerramento contábil. O saldo de contas a 
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receber derivado do fornecimento não faturado totaliza R$ 92.651 mil em 31 de dezembro de 2019 e está 
divulgado na nota explicati va nº 6 às demonstrações fi nanceiras.

O cálculo da receita não faturada foi um assunto signifi cati vo para a nossa auditoria da Companhia devido 
à relevância dos valores envolvidos e às especifi cidades atreladas ao processo de esti mati va, o qual 
leva em consideração dados históricos, parametrização de sistemas, além de julgamentos por parte da 
Administração acerca da esti mati va de consumo pelos consumidores, a fi m de garanti r que a receita seja 
contabilizada na competência correta.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos incluíram, entre outros, a avaliação dos controles internos implementados pela 
Companhia para o cálculo da receita não faturada, incluindo a compreensão e documentação do processo 
de esti mati va, determinação e revisão das premissas por parte da Administração. Uti lizamos, também, os 
nossos especialistas em auditoria de sistemas para testar a integridade e precisão dos dados e relatórios 
extraídos do sistema de faturamento e que são uti lizados na realização dos cálculos da esti mati va de 
receita não faturada, além do recálculo destas receitas.

Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações da Companhia sobre este assunto.

• Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais

Conforme divulgado na nota explicati va nº 22, a Companhia é parte em diversos processos fi scais, 
trabalhistas e cíveis, cujo valor agregado totaliza R$ 453.994 mil em 31 de dezembro de 2019, para os 
quais não foi consti tuída provisão para perdas considerando que a sua probabilidade de perda foi avaliada 
como possível, pelos seus consultores jurídicos. Desse montante, R$ 233.699 mil se referem a ações de 
natureza cíveis e fi scais. 

Focamos nesta área devido à relevância dos valores envolvidos nos processos, ao grau de julgamento 
envolvido na determinação se uma provisão deve ser consti tuída, sua esti mati va de valor e a probabilidade 
de desembolso fi nanceiro, bem como pela complexidade dos assuntos e do ambiente tributário no Brasil.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos incluíram, dentre outros, a uti lização de especialistas para auxiliar na avaliação 
das opiniões legais obti das pela Companhia, bem como na realização de reuniões periódicas com a 
Administração e revisão das atas do Conselho de Administração para discuti r a evolução dos principais 
processos judiciais em aberto. Também obti vemos cartas de confi rmação dos consultores jurídicos da 
Companhia, a fi m de comparar suas avaliações acerca das causas em aberto com as posições consideradas 
pela Administração.
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Avaliamos as premissas e os julgamentos feitos pela administração para a mensuração dessas conti ngências, 
considerando os critérios e a políti ca contábil de reconhecimento desses riscos adotados pela Companhia. 
Também obti vemos entendimento da metodologia de provisionamento e questi onamos premissas 
uti lizando o conhecimento e experiência de nossos especialistas. Além disso, obti vemos confi rmações 
formais de advogados da Companhia quando apropriado. 

Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações sobre esses assuntos que estão mencionados nas 
notas explicati vas nºs 2.13 e 22 às demonstrações fi nanceiras, feitas em relação às provisões e conti ngências 
dos riscos trabalhistas, cíveis e fi scais, especifi camente sobre as conti ngências mais signifi cati vas.

• Ativo Financeiro, Ativos de Contratos e Intangível - Infraestrutura da Concessão

Conforme divulgado nas notas explicati vas nºs 11, 12 e 14 às demonstrações fi nanceiras, em 31 de 
dezembro de 2019, a Companhia possui registrado como ati vo fi nanceiro, ati vos de contratos e intangível 
da concessão, os montantes de R$ 341.039 mil, R$ 1.625.243 e R$ 1.827.401 mil, respecti vamente, que 
representam a infraestrutura da concessão.

O valor dos investi mentos aplicados na infraestrutura a serviço da concessão é parte essencial na metodologia 
aplicada pelo poder concedente para defi nição da tarifa a ser cobrada pela Companhia aos consumidores 
fi nais, nos termos dos Contratos de Concessão. As defi nições de quais gastos são elegíveis e que devem 
ser capitalizados como custo da infraestrutura são passíveis de julgamento por parte da Administração. 
Durante o ano de 2019, a Companhia reconheceu em seu ati vo investi mentos na infraestrutura da 
concessão o montante de R$ 303.677 mil. Adicionalmente, a determinação dos gastos que se qualifi cam 
como investi mento na infraestrutura da concessão também impacta diretamente na avaliação do ati vo 
fi nanceiro da concessão, que representa a parcela dos investi mentos efetuados pela Companhia e que 
não serão completamente amorti zados ao fi nal do prazo de concessão, e serão indenizados pelo poder 
concedente.

Devido às especifi cidades atreladas ao processo de capitalização e avaliação subsequente de gastos com 
infraestrutura, além da magnitude dos montantes envolvidos, consideramos esse assunto relevante para 
a nossa auditoria.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos de auditoria envolveram, entre outros, a avaliação dos controles internos 
implementados pela Companhia sobre a contabilização dos investi mentos em infraestrutura, incluindo os 
custos, as políti cas estabelecidas pela Administração para tal contabilização e sua aplicabilidade às normas 
contábeis vigentes.

Avaliamos também os valores do ati vo fi nanceiro registrados pela Companhia com critérios estabelecidos 
pelas normas contábeis vigentes.

Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações da Companhia sobre este assunto.
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• Redução ao valor recuperável – Impairment

De acordo com a nota explicati va nº 2.23 os ati vos fi nanceiros e não fi nanceiros foram revistos na data de 
apresentação para apurar se há evidência objeti va de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. 
Um ati vo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objeti va indica que um evento de perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do ati vo e que aquele evento de perda teve um efeito negati vo nos 
fl uxos de caixa futuros. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ati vo é determinado. 

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Avaliamos as bases de dados e projeções feitas pela Administração, relati vas à geração futura de caixa, 
previsto no CPC 01 (R1), ressaltando que modelos de projeção estão sempre sujeitos à críti ca e à avaliação 
e que seus resultados refl etem opções metodológicas de modelagem. De acordo com os estudos 
apresentados e o conhecimento de nossos especialistas, obti vemos entendimento de que a metodologia 
uti lizada está adequada às ati vidades da Companhia.

Nos estudos elaborados pela Companhia não foi identi fi cado qualquer evidência que justi fi casse a 
necessidade de redução ao valor recuperável desses ati vos.

• Tributos - Créditos Fiscais Diferidos

Conforme mencionado na nota explicati va nº 8, os créditos fi scais oriundos de diferenças temporárias 
são registrados na medida em que a Administração considera provável que haverá lucro tributário futuro. 
A projeção de lucro tributário futuro contém diversas premissas de natureza subjeti va estabelecidas pela 
Administração. Conforme está divulgado na nota explicati va nº 8 a Companhia possui registrado como 
crédito fi scal diferido o montante de R$ 91.313 mil.

Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pois a uti lização de diferentes premissas na projeção 
do lucro tributário futuro poderia modifi car signifi cati vamente os prazos previstos para realização dos 
créditos tributários, com consequente impacto contábil.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Testamos a efeti vidade dos principais controles estabelecidos pela Administração para apuração dos 
créditos fi scais, seu registro nos termos das normas contábeis que incluem a necessidade de análise 
das perspecti vas de realização desses créditos, mediante projeções de lucros tributários futuros, para a 
Companhia.

Realizamos testes de desenho e a efeti vidade dos principais controles sobre as respecti vas divulgações, 
bem como, comparamos as premissas críti cas uti lizadas para a projeção dos resultados futuros com 
informações de projeções macroeconômicas divulgadas no mercado e com dados históricos para corroborar 
a consistência das esti mati vas.



9594

www.corsan.com.br

 

Consideramos que as premissas adotadas pela Administração são apropriadas e consistentes com as 
divulgações em notas explicati vas.

• Benefícios concedidos a empregados

Em 31 de dezembro de 2019, os valores provisionados no balanço patrimonial divulgado na nota explicati va 
nº 23 somavam o montante de R$ 846.590 mil. O valor desse passivo atuarial é determinado por cálculos 
atuariais elaborados por atuário independente contratado pela administração da Companhia, líquido dos 
ati vos garanti dores. O cálculo é efetuado com base em premissas atuariais e informações cadastrais sobre 
parti cipantes dos planos de pensão e assistência médica. A provisão para défi cit atuarial foi reconhecida de 
forma proporcional à razão do percentual de responsabilidade da patrocinadora, conforme estabelecido no 
Regulamento do Plano, na proporção de 50% de responsabilidade por parte da patrocinadora e 50% por 
parte dos parti cipantes do plano.

Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria em função da relevância do 
saldo provisionado no balanço patrimonial referente a benefí cios concedidos a empregados e julgamentos 
signifi cati vos em relação às premissas dos planos de benefí cios.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossa abordagem de auditoria considerou o entendimento dos principais controles relacionados ao 
processo de mensuração do passivo atuarial e a testes da efeti vidade dos controles considerados 
chave. Adicionalmente, nossa resposta de auditoria considerou testes de detalhes sobre as informações 
individuais cadastradas nos bancos de dados usados para o cálculo do passivo atuarial. As evidências de 
auditoria, consideradas necessárias, foram também obti das por meio de testes das bases de dados de 
parti cipantes ati vos e assisti dos dos planos de pensão e assistência médica. Outros aspectos relevantes 
da nossa abordagem de auditoria incluíram a avaliação das premissas-chave que suportam o cálculo do 
passivo atuarial, tais como projeções de crescimento salarial, tábuas de mortalidade e invalidez, custos 
médicos e esti mati va da taxa de desconto. 

Esses procedimentos foram executados com o apoio da nossa equipe de especialistas em cálculos atuariais 
e incluíram ainda a revisão da coerência lógica e consistência aritméti ca do modelo uti lizado para esti mar o 
valor do passivo atuarial, avaliação da competência técnica do atuário externo independente responsável 
por preparar o cálculo atuarial e revisão da conciliação do laudo atuarial com os saldos das demonstrações 
fi nanceiras da Companhia. Consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração para 
determinação do valor do passivo atuarial, bem como as divulgações em notas explicati vas são razoáveis, 
em todos os aspectos relevantes, no contexto das demonstrações fi nanceiras.

• Arrendamento Mercantil

Conforme nota explicati va às demonstrações fi nanceiras nº 15 e metodologia descrita na nota n° 2.9, o 
CPC 06 (R2) / IFRS 16 entrou em vigor a parti r de 1º de janeiro de 2019. Essa norma especifi ca como uma 
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enti dade deve reconhecer, mensurar, apresentar e divulgar seus contratos de arrendamento, promovendo 
um único modelo de contabilização de arrendamentos, o que exige o reconhecimento de ati vos de uso e 
passivos de arrendamento para todos contratos de arrendamento, exceto aqueles cujos termos contratuais 
são de curto prazo ou o ati vo subjacente é de baixo valor.

Em função do alto grau de julgamento necessário para determinar tais montantes, incluindo a determinação 
da taxa de desconto, do elevado volume de transações avaliadas na transição, da aplicação de nova práti ca 
contábil, e do impacto fi nanceiro de eventuais alterações nos dados, critérios, e premissas associadas aos 
julgamentos adotados pela Companhia, consideramos esse tema um principal assunto de auditoria. 

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, o entendimento do desenho dos controles 
internos implementados pela Administração em relação às principais premissas e critérios e à precisão 
matemáti ca, além do reconhecimento contábil dos efeitos da aplicação da nova norma, incluíram também:

- avaliação sobre os critérios de prazo de arrendamento, de taxa de desconto e contraprestação e as 
políti cas uti lizados pela Companhia para a aplicação da nova práti ca contábil e expedientes práti cos 
aplicados e a verifi cação da aderência dos contratos de arrendamento da Companhia ao escopo da norma;

- através de amostragem, testamos a razoabilidade dos critérios adotados pela Companhia, acima citados, 
considerando informações do contrato original e seus respecti vos aditi vos, bem como o montante 
mensurado pela Companhia;

- analisamos se as divulgações efetuadas nas demonstrações fi nanceiras foram sufi cientes em relação aos 
requerimentos da norma e orientações da Comissão de Valores Mobiliários.

Como resultado das evidências obti das por meio dos procedimentos acima resumidos, não identi fi camos 
distorções decorrentes da aplicação da políti ca contábil desenvolvida pela Administração, as quais são 
apropriadas e consistentes com as divulgações em notas explicati vas.

Outros Assuntos

Informação Suplementar – Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019, elaborada 
sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar 
para fi ns de IFRS, foi submeti da a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações fi nanceiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações 
estão conciliadas com as demonstrações fi nanceiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma 
e conteúdo estão de acordo com os critérios defi nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em 
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios defi nidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes 
em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
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Administração e Sustentabilidade.

Nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da Administração e Sustentabilidade 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e Sustentabilidade e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações fi nanceiras ou com nosso conhecimento obti do na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração e Sustentabilidade, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações fi nanceiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras de 
acordo com as práti cas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi nanceiro 
(IFRS), emiti das pelo Internati onal Accounti ng Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permiti r a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia conti nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
conti nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não 
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternati va realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações fi nanceiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras

Nossos objeti vos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emiti r relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garanti a de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspecti va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
fi nanceiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceti cismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identi fi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
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pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas 
intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objeti vo de expressarmos opinião sobre a efi cácia 
dos controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políti cas contábeis uti lizadas e a razoabilidade das esti mati vas contábeis e 
respecti vas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti nuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obti das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida signifi cati va em relação à capacidade de conti nuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respecti vas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti das 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em conti nuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatí vel com o objeti vo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações signifi cati vas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências 
signifi cati vas nos controles internos que identi fi camos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éti cas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respecti vas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles 
que foram considerados como mais signifi cati vos na auditoria das demonstrações fi nanceiras do exercício 
corrente e que, dessa maneira, consti tuem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos 
em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, 
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspecti va 
razoável, superar os benefí cios da comunicação para o interesse público.

Eldorado do Sul, 10 de março de 2020.

AudiLink & Cia. Auditores
CRC-RS 003688/F-O

Roberto Caldas Bianchessi
Contador CRC/RS 040078/O-7 S-RS
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Aos Conselheiros de Administração da 
Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan

1. APRESENTAÇÃO 

O Comitê de Auditoria Estatutário – CAE da Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan é um 
órgão estatutário de caráter permanente, vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Com-
panhia.

2. RESUMO GERAL DAS ATIVIDADES

No período deste relatório, o CAE realizou 27 reuniões.

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

3.1 – Auditoria interna
3.2 – Auditoria independente
3.3 – Demonstrações contábeis
3.4 – Partes relacionadas
3.5 – Controles internos, gestão de riscos e compliance

3.6 – Canal de denúncias, apurações e ouvidoria
3.7 – Benefí cio pós-emprego / Funcorsan – Fundação Corsan
3.8 – Avaliação de riscos das conti ngências judiciais
3.9 – Outros assuntos

4. CONCLUSÃO 

Os membros do Comitê, no exercício de suas atribuições, procederam ao exame das demonstrações con-
tábeis de 2019, acompanhadas das respecti vas notas explicati vas, e tomou conhecimento da  minuta do 
relatório dos auditores independentes que manifestam opinião sem ressalvas. Considerando as análises e 
discussões realizadas pelo CAE no transcorrer de suas reuniões, assim como os trabalhos de supervisão, 
exceto pelo informado ao Conselho de Administração, o Comitê entende que os fatos relevantes trazidos 
a seu conhecimento estão divulgados nas demonstrações contábeis do exercício de 2019. 
Conforme previamente discuti do com a Diretoria Financeira e Presidência, o CAE recomenda que se apri-
morem os procedimentos e controles sobre determinadas contas e transações.

Porto Alegre, 12 de março de 2020.

Marco Antônio Mayer Foletto Luiz José Nogueira Lima Nilton dos Santos

Coordenador do CAE Membro do CAE Membro do CAE

RESUMO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO



101100

www.corsan.com.br

 

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan, dentro de suas 
atribuições e responsabilidades legais, procederam aos exames do Relatório de Administração, das 
Demonstrações Financeiras e da Proposta para Desti nação dos Lucros referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o Relatório 
sem ressalvas do Auditor Independente, Audilink & Cia Auditores, datado de 10 de março de 2020, bem 
como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opinam que os referidos 
documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral de Acionistas.

Porto Alegre, 11 de março de 2020.

Kevin Chaves Krieger Maria Betânia Braun Felipe Henrique Giaretta

Conselheiro  Conselheiro Conselheiro

“Contabilização e Elaboração das Demonstrações Financeiras da Corsan”

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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